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 اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر 

 د/ عزة على فرج ابراهيم
 المعهد العالي للعلوم االدارية والتجارة الخارجية

 
 المستخلص 

قيم هذا البحث القدرات االقتصادية المصرية في مجال صناعة الحديد والصلب لما لها 
من تأثير مباشر على التنمية الصناعية، حيث تم تتبع البيانات المتاحة  من المصادر 
عام  من  منه  الصادرات  واجمالي  والصلب  الحديد  من  السنوي  لالنتاج  منها  الموثوق 

انتاجه    2018الى  2010 يتم  المتكاملة  لما  نصف  ومصانع  المتكاملة  المصانع  من 
بنسبة   الدراسة  سنوات  خالل  االنتاج  زاد  حيث  الدرفلة  زادت   %16,9ومصانع  كما   ،

بمعدل   التصدير  الحديد   %22,72كميات  لمنتجات  التصديرية  القدرات  تطور  يفيد  بما 
الحديد   الى االنخفاض من منتجات  الواردات  الى توجه  ، باالضافة  والصلب والصلب، 

،   2010عن عام    %87,33بانخفاض قدره    2018الف طن في العام    421لتصل الى  
 ومع  زيادة الصادرات بما يدعم الميزان التجاري.  

الحديد  صناعة  مجال  في  االقتصادية  مصر  قدرات  مقارنة  البحث  هذا  في  تم  كما 
افريقيا حيث توافقت والصلب بأكبر الدول انتاجًا للحديد والصلب بقارة افريقيا وهي جنوب 

قدرات مصر االنتاجية معها بحجم االنتاج السنوي النتاج الصلب الخام خالل السنوات  
،  2017مع تميز ملحوظ بقدرات مصر االنتاجية لعامي    2016وحتى عام    2010من  
بالمقارنة بقدرات جنوب أفريقيا االنتاجية، كما تم    % 23,4حيث زادت بنسبة    2018و  

قدرات   للحديد مقارنة  مجتمعة  االفريقية  الدول  انتاج  قدرات  باجمالي  االنتاجية   مصر 
والفرص  والصناعي  االقتصادي  النسبي  التميز  حجم  على  للوقوف   ، والصلب  
الصناعة  قدرة  ان  تبين  حيث  والصلب،  الحديد  قطاع صناعة  في  المتاحة  االستثمارية 

والصلب بلغت   الحديد  لمنتجات  العام    %40,15المصرية  وقد زادت لتصل   2010في 
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خالل فترة البحث. كما   %48,5، وبمتوسط عام قدره     2018في العام    %44,89الى  
بين البحث ان هناك فرص استثمارية مشتركة تدعم التعاون والتبادل التجاري المصري 
والتي تصل  االسواق  احتياجات  لتلبية  والصلب  الحديد  منتجات  وتنمية  النتاج  االفريقي 

 الف طن بالقارة االفريقية.   35026,6  بمتوسط قدره 
قدرها   نسبة  بأن  بمصر  والصلب  الحديد  انتاج   تميز  تبين  االنتاج   % 26,8كما  من 

منتجات  من  الطن  احتياج  البحث  بين  وقد  الحديد  خردة  تدوير  خالل  من  يتم  السنوي 
الى   الحديد  خردة  تدوير  من خالل  والصلب  الالزمة     %62,2الحديد  الطاقة  من  فقط 

حيث ان تكلفة الطاقة الالزمة    نتاجه من الخامات المحجرية ولذلك قيمة اقتصادية كبيرةال
من التكاليف الكلية لالنتاج، كما   %40الى    %20النتاج طن الحديد والصلب تمثل من  

قيمة   والمخلفات   بيئية تعد   الكربونية،  واالبخرة  الحرارية  االنبعاثات  خفض  خالل  من 
 الصلبة.

كما وضح البحث الحاجة الى تطوير وتنمية صناعة الحديد والصلب بمصر من خالل  
الى   بقدرة تصل  والصلب  الحديد  متكاملة النتاج   4,7استثمارات جديدة النشاء مصانع 

اد منتجات الحديد والصلب نصف المصنعة مليون طن، وذلك لتقليل الحاجة الى استير 
سنويًا  منها  كميات  استيراد  يتم  أنه  تبين  حيث  منها  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  والمصنعة 

 ألف طن .   3501بمتوسط قدره 
كما بين البحث أن صناعة الحديد والصلب تدعم االقتصاد القومي من خالل  توفير   

بعدد   عمل  مباشر،    30,4فرص  بشكل  وظيفة  غير    395,2و  ألف  بشكل  وظيفة  
 مباشر. 

كما اقترح البحث تنمية اقتصادية مستقبلية في مجال صناعة الحديد والصلب من خالل    
مليون طن لتحقيق اإلكتفاء الذاتي، وبين البحث أن   4,7ضخ إستثمارات جديدة النتاج  

والصلب سوف   الحديد  مجال  في  االقتصادية  والتنمية  الجديدة  االستثمارات  تلك  تحقيق 
 287ألف فرصة عمل مباشرة ، وما يقرب من    22  تدعم فرص عمل جديدة بإجمالي 

المستخدمة   التكنولوجيات  نفس  استخدام  إفتراض  مع   ، مباشرة  غير  عمل  فرصة  ألف 
 حاليًا.
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 الكلمات المفتاحية للبحث:  
تصدير واستيراد الحديد  –التنمية الصناعية -صناعة الحديد  –اقتصاديات صناعة الحديد 

صناعات  -صناعة الحديد وفرص العمل –الحديد  دةخر القيمة المضافة من  –والصلب 
 استثمارات صناعية.  -منتجات الحديد والصلب-الصناعة في الدول النامية-كثيفة الطاقة

Abstract 

This research evaluated the Egyptian economic capabilities in the 

field of iron and steel industry because of their direct impact on 

industrial development, as the available data were tracked from 

reliable sources of annual production of iron and steel and the total 

exports thereof from 2010 to 2018 of what is produced from 

integrated factories and semi-integrated factories. And rolling 

factories, where production increased during the study years by 

16.9%, and export quantities increased by 22.72%, which benefits 

the development of export capabilities for iron and steel products, 

in addition to the trend of imports of iron and steel products to 

reach 421 thousand tons per year 2018, with a decrease of 87.33% 

from 2010, and with an increase in exports, which supports the 

trade balance. 

In this research, Egypt's economic capabilities in the field of iron 

and steel industry were also compared with the largest iron and 

steel producing countries in Africa, which is South Africa, as 

Egypt's production capabilities coincided with it with the size of 

the annual production of crude steel during the years from 2010 to 

2016 with a remarkable distinction in Egypt's production 

capabilities for two years. In 2017 and 2018, it increased by 23.4% 

compared to South Africa's production capacity, and Egypt's 

production capabilities were compared with the total production 

capacity of African countries combined for iron and steel, to 

determine the size of the relative economic and industrial 

distinction and the available investment opportunities in the iron 

and steel industry. The capacity of the Egyptian industry for iron 

and steel products reached 40.15% in 2010, and it increased to 

44.89% in 2018, with an overall average of 48.5% during the 

research period. The research also indicated that there are joint 
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investment opportunities that support Egyptian-African 

cooperation and trade exchange for the production and 

development of iron and steel products to meet the market needs, 

which reach an average of 35026.6 thousand tons in the African 

continent.Iron and steel production in Egypt was also distinguished 

by the fact that 26.8% of the annual production is through recycling 

scrap iron. The research showed the need for a ton of iron and steel 

products through recycling scrap iron to only 62.2% of the energy 

needed to produce it from quarantine ores. Therefore, it has a great 

economic value, as the cost of energy required to produce a ton of 

iron and steel represents from 20% to 40% of the total costs of 

production. It is also an environmental value by reducing heat 

emissions, carbon fumes, and solid waste. 

The research also clarified the need to develop the iron and steel 

industry in Egypt through new investments to establish integrated 

factories for the production of iron and steel with a capacity of 4.7 

million tons, in order to reduce the need to import semi-finished 

and manufactured iron and steel products and to achieve self-

sufficiency from them, as it was found that import is being done. 

Annual quantities of them at an average of 3501 thousand tons.  

The research also showed that the iron and steel industry supports 

the national economy by providing job opportunities with 30.4 

thousand jobs directly, and 395.2 jobs indirectly. 

The research also suggested future economic development in the 

iron and steel industry by pumping new investments to produce 4.7 

million tons to achieve self-sufficiency, and the research indicated 

that achieving these new investments and economic development 

in the iron and steel field will support new job opportunities with a 

total of 22,000 direct job opportunities. And nearly 287,000 

indirect job opportunities, assuming that the same technologies are 

used today. 

Key words:   The economics of the iron industry - the iron industry 

- industrial development - the export and import of iron and steel - 

the added value of iron scrap - the iron industry and employment 

opportunities - energy-intensive industries - industry in developing 

countries - iron and steel products - industrial investments 
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 المقدمة 
تعد صناعة الحديد والصلب ذو قيمة اقتصادية هامة نظرًا ألثر تلك الصناعة على  
بين  فهناك عالقة وثيقة  الصناعية بشكل مباشر وغير مباشر،  االنشطة  العديد من 

والصلب والنمو االقتصادي بكل دولة     متوسط  كمية االستهالك من منتجات الحديد
فكلما زاد متوسط استهالك الفرد السنوي من الحديد والصلب يعتبر مؤشر قوي لحجم   
المشاريع التنموية واإلنشائية والصناعية، فالدول التي تحرص على تنمية قدرتها في  

س  مجال صناعة الحديد والصلب هي دول لديها خطط اقتصادية وتنموية هامة، تنعك
الحديد   فصناعة  رفاهيتها،  من  وتزيد  والصناعي  االقتصادي  بالنمو  مجتمعاتها  على 
والصلب لها أهمية ودور كبير في إحداث التطور الصناعي والتنموي في العديد من  
النهضة االقتصادية والصناعية المرجوة، وقد حققت العديد من الدول   الدول لتحقيق 

االقتصادي الحالية طفرتها  من  الصناعية  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الصناعة  في  ة 
 خالل البدء بتطوير صناعة الحديد والصلب لديها. 

الحديد والصلب   الطفرة االقتصادية من خالل صناعة  هذا وقد بدأ االهتمام بتحقيق 
بهدف االرتقاء بالنشاط الصناعي بوجه عام حيث تم البدء    1952بمصر عقب ثورة  

و  الحديد  مصنع  انشاء  العالية  في  االفران  مجال  في  بتعاون  القاهرة  بجنوب  الصلب 
تم   وقد   ، أسوان  بمدينة  المستكشفة  الحديد  محاجر  خامات  لصهر  المانية  بتقنيات 
ذلك   تبع  الحديد، وقد  الحرارية لصهر وتشكيل  للطاقة  الكوك كمصدر  فحم  استخدام 

الق جنوب  في  والصلب  الحديد  مجمع  في  اقتصادية  وتنمية  تطوير  عام مراحل  اهرة 
باستخدام تكنولوجيات االفران العالية بمعدات روسية وقد بلغ االنتاج السنوي    1972

وقد   ومسطحة،  طولية  بقطاعات  والصلب  الحديد  منتجات  اعداد  وتم  طن،  مليون 
شهدت صناعة الحديد والصلب بداية جديدة في الثمنينات بانشاء مصنع الدخيلة في  

لتلبي وذلك  والصلب  الحديد  الحديد صناعة  منتجات  على  المحلي  الطلب  زيادة  ة 
والصلب وباستخدام تكنولوجيات حديثة ووقود الغاز الطبيعي بداًل من فحم الكوك ،  
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بنك    مليون طن سنويًا بما يدعم الطفرة الصناعية التنموية.)  2,9وبقدرة انتاجية قدرها  
 ( 2017االستثمار القومي، 

التي   االستثمارات  احدث  ان  القول  الحديد والصلب في  ويمكن  في قطاع  تم ضخها 
للدرفلة بمجمع السويس للحديد والصلب    2019العام   بتطوير وانشاء خطوط جديدة 

قدرها   انتاجية سنوية  االسواق     1,4وبقدرة  احتياجات  بما دعم  مليون طن سنويًا  
المحلية وقلل الحاجة الى االستيراد دعمًا لالقتصاد القومي  )مركز معلومات جهاز 

 (. 2019لخدمة الوطنية، ا
 االبحاث السابقة في مجال صناعة الحديد والصلب 

المستوى    على  والصلب  الحديد  صناعة  قطاع  أثر  لتقييم  االبحاث  تتبع  خالل  من 
  ( الباحث  بين  الوظائف  وتوفير  االقتصادي  النمو  تحقيق  في    2019العالمي 

KONAK,A.,& KAMACI,A.,   في التحديات  على  التغلب  أن  البحث  بين    )
المتقدمة  والدول    صناعة الحديد والصلب لتحقيق التنمية تعد مطلب لكاًل  من الدول

النامية، وقد بين االرتباط بين كميات االنتاج السنوية لقطاع الحديد والصلب وقدرتها 
وصناعية   اقتصادية  داللة  ذو  ذلك  ويعد  العمل  فرص  وتوفير  التنمية  تحقق  علي 
واضحة بأهمية قطاع انتاج الحديد والصلب واسترشد على ذلك بالطفرة التنموية التي  

من الصين والهند والواليات المتحدة االمريكية واليابان والتي تعد خير    تحققت في كالً 
بين   كما  الدول  بتلك  االقتصادية  التنمية  تحقق  في  الصناعة  تلك  أهمية  على  دليل 
أهمية صناعة الحديد والصلب بكل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء،  

المذكورة كارتباط أساسي بصناعة الحديد  ويمكن االسترشاد بتحقق التنمية في الدول  
والصلب اال ان الصين تعد من الدول الرائدة في السنوات األخيرة نظرًا لقدرتها الهائلة 
في   االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  استغالله  وفي  والصلب  الحديد  انتاج  قطاع  في 

 العديد من االنشطة الصناعية والتجارية االخرى المرتبط بها . 
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بين في    كما  االوروبي  االتحاد  ودول  والهند  الصين  بين  المقارنة  خالل  من  البحث 
قطاع صناعة الحديد والصلب تخلف قطاع صناعة الحديد والصلب في دول االتحاد  
ان صناعة   الصين والهند ووضح  بكاًل من  بالمقارنة  السنوات االخيرة  في  االوروبي 

لي فإن تكلفة االنتاج تنخفض في الحديد والصلب من الصناعات كثيفة العمالة وبالتا
االتحاد   دول  اليه  ماتفتقر  وهذا  االجر  وقليلة  الكثيفة  العمالة  بها  تتوفر  التي  الدول 
للقدرات  دعمًا  يمثل  بما  والهند  الصين  من  كاًل  في  ملحوظ  بقدر  ويتوفر  االوروبي 
المستوى   على  والصلب  للحديد  االنتاج  سعر  في  التنافس  على  قادرة  االقتصادية 

 عالمي.ال

وتعد صناعة الحديد والصلب ذات اهمية اقتصادية ليس ذلك فحسب بل أن مخلف  
صناعات الحديد والصلب )خبث الحديد( يعد خامة ذات  قيمة اقتصادية هامة في  
في   اقتصادي  مردود  يحقق   كما   ، العالية  الجودة  ذات  االسمنت  بدائل  صناعة 

البحث اشار  وقد  والبناء،  التشييد  ان    (,.Others,2019)    &Dubey,S صناعة 
تكلفة  في  تخفيض  يحقق  الحديد  خبث  من  والمصنع  االسمنت  بديل  استخدام 

، كما أن استخدام خبث الحديد في صناعة االسمنت يعد    %22,61االنشاءات بنسبة  
 مالذ بيئي هام للوقاية البيئية من خبث الحديد.  

كمي  والصلب  الحديد  صناعة  من  ينتج  انه  بين  اخر  بحث  )خبث  وفي  من  هائلة  ة 
البحث    خالل  من  العالمي  المستوى  على  المتوسط  في  أنه  تبين  وقد  الحديد( 

(Kumar, S., & Others, 2019.)      الطاقة    % 40الى    %20من بالوزن من 
فانه يتم توليد  الحديد( وبشكل عام  المخلفات )خبث  انتاج تلك  للحديد يتم  االنتاجية 

مليون طن سنويًا ومقدار الخبث المتولد   400مخلفات من صناعة الحديد تصل الى  
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يعتمد على جودة المواد الخام المستخدمة وطريقة المعالجة والتكنولوجيا المستخدمة، 
الكمية   لهذه  االقتصادية  القيمة  من  االستفادة  تعظيم  من  الدول  بين  تسابق  وهناك 

الغازات النافعة، الهائلة من المخلفات والذي يحتوي على العديد من المعادن واالبخرة و 
البيئية  االضرار  وتقليل  الحديد  صناعة  من  االقتصادية  االستفادة  تعظيم  يحقق  بما 

 الناجمة عن تلك الصناعة.  

( ان إعادة استخدام خبث    Maharaj,C., & Others,2017كما بين بحث اخر )
صناعة الحديد والصلب المتراكم سيؤدي إلى تحسينات في أداء األرصفة ويعد أكثر  

 كفاءة في الحفاظ على البيئة.
 &.Guzman)وفي بحث عن تحديات انتاج الحديد والصلب بالمكسيك بين البحث  

Others,2019)    مباشر بشكل  تتأثر  المكسيك  في  والصلب  الحديد  صناعة  ان 
البحث ان مدخالت صناعة الحديد والصلب   للحديد وبين  العالمية  بأسعار االستيراد 

وتكلفة  النظيفة  فر الغاز الطبيعي بالمكسيك كبديل للطاقة  من حيث تكلفة الطاقة وتو 
وبين  بالمكسيك،  الحديد  انتاج  تكلفة  على  مباشر  بشكل  يؤثران  الخردة  الحديد  طن 
البحث أنه البد من اتخاذ اجراءات اقتصادية تدعم صناعة الحديد والصلب بالمكسيك 

للحديد والصلب حيث تستورد العالمية  االسعار  كمية من    وتمكنه في ظل  المكسيك 
 احتياجاتها السنوية ويؤثر سعر االستيراد  على حجم الطلب على المنتج المحلي. 

التقرير  بين  والصلب  الحديد  صناعة  في  الطاقة  بدائل  أهمية  وعن 
(Ecofys,2014  ناجمة عن الحديد والصلب  المستخدمة في صناعة  الطاقة  أن   )

أفران   في  الرئيسية  الخامات  وأحد  للطاقة،  أساسي  مصدر  يمثل  والذي  الكوك  فحم 
في   يلي  المحاجر،  من  المستخرجة  للحديد  األولي  الخام  من  البليتات  النتاج  الكوك 

ا مصادر  من  كمصدر  مباشر  بشكل  يدخل  والذي  الطبيعي   الغاز  في  ذلك  لطاقة 
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للوقود في   الحديد والصلب أو كمصدر  النهائية من  المنتجات  مراحل متعددة إلنتاج 
الطاقة   تمثل  كما  والصلب،  الحديد  بصناعة  الخاصة  الكهرباء  توليد  محطات 
اآلالت  من  والعديد  العمالقة  الدرفلة  ماكينات  تشغيل  في  أساسي  مصدر  الكهربائية 

والصلب، كما تدخل الكهرباء كمصدر لتوليد المستخدمة في تشكيل وصناعة الحديد  
من   الحديد  تصنيع  في  وبخاصة  الحديد،  وصهر  لتشكيل  الالزمة  الحرارية  الطاقة 
الحرارة  توليد  في  محدود  بشكل  البترول  زيوت  استخدام  يتم  كما  الخردة،  خامات 

 الالزمة للتصنيع بشكل مباشر أو في تشغيل محركات توليد الكهرباء.
 E I وبينهة تكلفة الطاقة في صناعة الحديد والصلب ما حدده ومما يؤكد أهمي

A,2018) ،) (The World Steel Association,2014 )   والتي تشير الى ان
من   % 40الى   % 20تكاليف االنتاج لطن الحديد والصلب تمثل الطاقة منها نسبة 

وتكلفتها في كميات المنتج  اجمالي تكاليف االنتاج بما يبين أهمية الطاقة المستخدمة 
من الحديد والصلب بأي دولة والقدرة التنافسية لتلك المصانع سواء على المستوى  

 المحلي أو الدولي. 
وعن أثر الثورة الصناعية الرابعة في مجال صناعة الحديد والصلب بين البحث أنه  

والصلب الحديد  وانتاج  صناعة  تقليدية  من  الرغم   ,Murri)  على 
M.,&Others2019.)    الرابعة الصناعية  للثورة  أن  اال  االخيرة  السنوات  خالل 

خالل   من  والصلب  الحديد  صناعة  باقتصاديات  االرتقاء  في  مباشر  أثر  واالتمته 
المنتج في صناعة الحديد   الدقيق لكفاءة وجودة  التتبع  التقنيات الحديثة في  استخدام 

الطاقة استهالك  اقتصاديات  وتعظيم  مرحلة  لكل  المتعددة    والصلب  المراحل  خالل 
لالنتاج وكذلك اقتصاديات اعمال الصيانة الدورية واالصالح بخطوط االنتاج، وتتبع 
وكفاءة   المنتج  كفاءة  على  اليؤثر  بما  والمعدات  األالت  بتلك  الخلل  حدوث  وترقب 

 التشغيل وتعظيم االستخدام األمثل لآلالت والمعدات. 
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اج الحديد والصلب بشكل عام كمصدر بديل  وعن أهمية خردة الحديد والصلب في إنت
تبين من خالل   الحديد، حيث  لخام  المحجرية  بالخامات  االكتفاء  الحديد وعدم  لخام 
اعادة تدوير مخلفات الحديد والصلب )خردة الحديد(، والتي تحقق استدامة االستفادة 

مصادر الخردة   أن    (BOWYER, J.,& Others2015)منها ، وضح التقرير   
من    لحديد ونسب اعادة التدوير للحصول على الحديد والصلب منها مرة أخرى  من ا

من حيث الوزن لما يتم تدويره، وبين التقرير   %100تلك المخلفات والتي تصل الى  
أنها تعد من المصادر الرئيسية للحصول على خامة الحديد للتصنيع وتدعم الحرص  

االستدامة   البيئي والعمل على تحقيق  الحديد والصلب عن طريق العالمي  إنتاج  في 
 المحافظة على الخامات.

 ,Martelaroوعن أهمية انتاج الحديد والصلب من  خردة الحديد فقد بين البحث )
N.,2016  ان طن الحديد والصلب المنتج من الخام المحجري يحتاج طاقة قدرها )

الحديد والصل   109×    24,5 انتاج طن من  ب  من  جول | طن  ، بينما  يحتاج 
جول| طن. وهذا يبين أهمية    9  10×    15,25الحديد المعاد تدويرة  الى طاقة قدرها  

وتقليل   الالزمة  الطاقة  في  للوفر  نظرًا   والصلب   الحديد  مخلفات  كافة   تدوير 
 المخلفات. 

المنتج مثل   لتطوير وتحسين  المعادن  الحديد ترتبط بدمج بعض  ونظرًا الن صناعة 
والمنج كروم،  بحث النيكل  أظهر  فقد  األخرى،  الخامات  من  والعديد  نيز، 

Zhuchkov, V., & Others2019) أهمية تصنيع سبائك الحديد لتحسين المنتج )
النهائي من سبائك المعادن والذي يمثل خام الحديد النسبة الكبرى منها وذلك إلنتاج 
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االغرا  من  العديد  في  استخدامه  يتم  خاصة  بمواصفات  حديد  وسبائك  ض  منتجات 
 المنزلية وأدوات الطهي على سبيل المثال.  

وفي دراسة قام بها خبراء متخصصين بوزارة الطاقة االمريكية بهدف تخفيض تكلفة 
الحديد   انتاج  في  بالفعل  القائمة  المصانع  بعض  في  الحديد  إلنتاج  الالزمة  الطاقة 

 .THE U.S لإلنتاجبهدف تقليل تكلفة االنتاج من خالل تقليل كمية الطاقة الالزمة 
DEPARTMENT OF ENERGY, 2015) تقديم من  الباحثون  تمكن  وقد   )

االوزان   لوحدة  الالزمة  الطاقة  كمية  في  المنتج مع خفض  كمية  نفس  لتحقيق  بدائل 
ولذلك أثر ايجابي متمثل في خفض تكلفة االنتاج لوحدة االوزان باالضافة الى تقليل  

قليل الطاقة المستخدمة ودعم القدرات التنافسية كمية االنبعاثات العادمة عن طريق ت
 لمنتج الحديد لتلك المصانع.

بالنمسا   صناعية  طفرة  احداث  بهدف  إعداده  تم  تقرير   Austrian Energyوفي 
Agency, 2014)  الضارة االنبعاثات  لتقليل  الحديثة  التكنولوجيات  باستخدام   )

خال والصلبة  والغازية  السائلة  والمخلفات  والصلب  واالبخرة  الحديد  تصنيع  مراحل  ل 
االنتاج   اقتصاديات  يدعم  بما  نافعة  منتجات  الى  وتحويلها  منها  االستفادة  وتعظيم 
المتصاعد   الكربون  أكسيد  أول  تجميع  االستفادة من  مثل  اإلنتاج  تكاليف  ويقلل من 
وبشكل   عمليات صناعية.  في  كوقود  أخرى  مرة  واستخدامه  الصناعة  مراحل  خالل 

صنا تعد  وتسعى عام  للطاقة  االستهالك  كثيفة  الصناعات  من  والصلب  الحديد  عة 
العديد من الدول لخفض معدالت استهالك الطاقة لكل وحدة أوزان من منتج الحديد  
ثاني   من  العادمة  االنبعاثات  حجم  وتقليل  االنتاج  تكاليف  خفض  بهدف  والصلب 

 ها. أكسيد الكربون، وبهدف حماية البيئة وتقليل التأثير الضار ب
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وقد بين بحث تم إعداده لمقارنة صناعة الحديد والصلب في كاًل من الواليات المتحدة  
البحث   نتائج  بينت  حيث  والصين   & ,.Hasanbeigi, A)االمريكية 

Others,2011)    الوقود وبدائل  المختلفة،  بأنواعها  والصلب  الحديد  منتجات  ان 
التصنيع في  المستخدمة  الخامات  وطبيعة  مراحل  المستخدمة،  تكامل  على  والقدرة   ،

كمية  على  كبيرًا  تأثيرًا  ذات  المنتجات،  وبدائل  والصلب،  الحديد  بمصانع  االنتاج 
وتوظيف   استخدام  على  الصين  قدرة  بين  وقد  لإلنتاج،  الالزمة  الطاقة  استهالك 
والصلب   الحديد  انتاج  وحدات  من  والتخلص  الجديدة  التكنولوجيات  واستحداث 

القدرا ذات  خفض  الصغيرة  ودعم  كبيرة   متكاملة  بمصانع  واستبدالها  المرحلية  ت 
 استهالك الطاقة الالزمة لإلنتاج لكل طن من الحديد والصلب.

وفي بحث أخر بين كاًل من المصانع اليابانية والمصانع بالواليات المتحدة االمريكية 
البحث   تتبع    (Liebermana,M., & Johnson,D., 1999)بين  من خالل  انه 

، والتي أظهرت أن  1993و    1958نات الخاصة بإنتاج الصلب مابين االعوام  البيا
مصانع انتاج الصلب المتكاملة في اليابان لها قدرات انتاج أعلى من المصانع المثيلة 
اليابان   المتحدة االمريكية وأرجع البحث ذلك الى زيادة االستثمارات في  في الواليات 

المع الى  وجهت  قد  االستثمارات  إنتاج  وأن  في  طفرة  أحدثت  التي  الرأسمالية   دات 
لصناعة   التي وجهت  الضئيلة  االستثمارات  بحجم  بالمقارنة  باليابان  والصلب  الحديد 
أن  بين  الزمنية، كما  الفترة  االمريكية خالل نفس  المتحدة  بالواليات  الحديد والصلب 

نتاج العامل/ساعة مؤشر إنتاجية العامل| ساعة في اليابان قد أظهر تميز بالمقارنة بإ 
بالواليات المتحدة االمريكية، وذلك بدءًا من سبعينات القرن الماضي، وقد بين البحث 
قد  االمريكية  المتحدة  بالواليات  والصلب  الحديد  لصناعة  الضخمة  الهيكلة  إعادة  أن 
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أحدثت تقارب بين مستويات االنتاج بكاًل من اليابان والواليات المتحدة االمريكية، كما  
ن البحث أن إحتياجات سوق العمل لمنتجات الحديد كانت ذات أثر على صناعة  بي

 الحديد والصلب مثل طفرة صناعة السيارات في اليابان. 

 The World  2018ومن خالل الخبرات العالمية في مجال اقتصاديات الحديد )  
Steel Association, التنموية االنشطة  في  الحديد  منتجات  أهمية  بينت  حيث   )

من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم  % 51لمتعددة حيث وضحت ان ا
توجيه للمباني والمنشآت المعدنية وابراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية وخطوط 

التطبيقات ، وان   العديد من  التي يتم استخدامها في  الحديد    %5االنابيب  انتاج  من 
الحد السكك  خطوط  الى  يوجه  لنقل والصلب  المصنعة  والحاويات  والسفن  يدية 

المنزلية من ثالجات وغساالت ومراوح   %3البضائع، و الى االستخدامات  يتم توجيه 
من االنتاج العالمي للحديد والصلب يوجه الى صناعة السيارات   %12وغيرها ، وان  
و    ، و    %15المتعددة   ، والمعدات  االالت  الى  المنتجات   % 11يوجه  الى  يوجه 

و  المعدن  ، اليدوية  والعدد  بينت    %3ية  كما  الكهربائية،  االالت  تصنيع  الى  يوجه 
الطاقة   احتياجات  خفض  في  االزمنة  عبر  الحديثة  التقنيات  استخدام  اثر  الدراسات 
في   الحديد  الطاقة النتاج  باحتياجات  ، وبالمقارنة  الحديد والصلب  الطن من  النتاج 

الطن     1960العام   لنفس  الطاقة  العام  باحتياجات  تم    2018في  قد  انها  يتضح 
المستخدم منها في سنة     %40خفضها لتصبح   ايجابي      1960من  له اثر  ولذلك 

 كبير على تكاليف االنتاج والبيئة. 

( بين أنه على الرغم من انتاج (Li ,Z., & Davis ,C., 2019وفي بحث أخر  
ين والهند التي تحرص  الحديد والصلب في العديد من الدول مثل الدول االسيوية والص

منتج  من  الدولية  االحتياجات  أن  اال   ، كبيرة  بكميات  والصلب  الحديد  انتاج  على 
المتقدمة  الدول  من  العديد  وتسعى  كبرى،  أهمية  تمثل  مازالت  والصلب  الحديد 
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الجودة   ذات  والصلب  الحديد  من  الصناعية  منتجاتها  تطوير  في  المتحدة  كالمملكة 
من الرغم  وعلى  كمية    العالية،  من  بالتقليل  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  إهتمام 

االنبعاثات الضارة بالبيئة والتي تعد صناعة الحديد والصلب جزءًا كبيرًا منها  إال إنه  
حديثة  تقنيات  ابتكار  على  تعمل  التي  البحثية  المؤسسات  من  كثير  هناك  مازالت 

و  العادمة  االنبعاثات  تقليل  مع  والصلب  الحديد  الطاقة  لصناعة  بدائل  استخدام 
 للمحافظة على البيئة. 

المتقدمة   الدول  من  لكاًل  والصلب  الحديد  لصناعة  الكبيرة  االهمية  من  الرغم  وعلى 
النامية على حد سواء إال أن هناك تحدي دولي متمثل في تقليل االنبعاثات   والدول 

ستهالك العادمة في صناعة الحديد والصلب وبخاصة أنها من الصناعات كثيفة اال
قدم فكر طموح يسعى    (Fischedick,M., & Others,2014)للطاقة وفي بحث  

من االنبعاثات العادمة من صناعة الحديد والصلب في ألمانيا   %80فيه الى خفض  
العالمية، وذلك عن طريق المزج بين بدائل  التكلفة والمنافسة  في ظل تحدي إرتفاع 

لب من الطاقة الكهربائية واستخدام وقود  الوقود المستخدمة في صناعة الحديد والص
النظيفة،  الطاقة  استخدام مصادر  المستقبل من  في  بما يمكن   ، الهيدروجين والفحم 
تكلفة  إرتفاع  الجديدة هو  البحثية  الحلول  في  االساسية  المشكلة  أن  البحث  بين  وقد 

 االنتاج وصعوبة المنافسة للمنتج النهائي مع المصانع التقليدية.

عن االرتقاء بصناعة الحديد والصلب من خالل القدرة التنافسية للصناعة    وفي بحث
النمو االقتصادي ودعم تخفيض البطالة   البلدان على المستوى العالمي وتحقيق  بين 

أهمية صناعة    ,.KONAK, A.,& KAMACI, A)2019بتلك الدول  بين البحث )  
والصلب حاليا وهي الصين  الحديد والصلب في أكبر الدول المنتجة لصناعة الحديد  

من   الرغم  على  أنه  البحث  بين  وقد  االمريكية،  المتحدة  والواليات  واليابان  والهند 
أن   إال  االقتصادي  واثرها  الرابعة  الصناعية  الثورة  ومستجدات  التكنولوجي  التطور 
للدول،  وبين  النمو االقتصادي  أثر كبير على  لها  صناعة الحديد والصلب مازالت 
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أن   كثافه البحث  وتوفر  كبيرة  استثمارات  تتطلب  والصلب  الحديد  صناعة  طبيعة 
عمالية عالية، وأن الدول التي لها تميز لتلك المقومات مثل الصين والهند قد أحدثت 
تنموية   قدرات  لها  حقق  بما  والصلب  الحديد  في صناعة  واقتصادية  صناعية  طفرة 

حة في قطاع الحديد والصلب  عالية. وقد ناقش البحث تطور اعداد فرص العمل المتا
والصلب   الحديد  قطاع  في  الوظائف  اعداد  نسبة  تطور  وكذلك  االنتاج  تطور  مع 
بالمقارنة بحجم العمالة الكلية، وبين ان لكل فرصة عمل مباشرة في صناعة الحديد  

يقابلها   األخرى   13والصلب  االنشطة  من  العديد  في  مباشرة  غير  عمل  فرصة 
 ب.  المرتبطة بالحديد والصل

الواليات  في  والصلب  الحديد  لصناعة  والتنموي  االقتصادي  االثر  عن  بحث  وفي 
الحديد على االقتصاد االمريكي من  أثر صناعة  تقييم  االمريكية من خالل  المتحدة 
بين  الحديد حيث  التصنيع لصناعة  في  المتعددة  القيمة بمراحلها  تتبع سلسلة  خالل 

من تحويل الخام المحجري للحديد والفحم  (   بدءًا   (Dunham,J.,  2018البحث   
طبقًا    متعددة  منتجات  الى  تحويله  ثم  ومن  الصلب  الحديد  الى  المضافة  والعناصر 
الحديد   صناعة  أثر  البحث  وبين  االمريكية،  المتحدة  الواليات  أسواق  الحتياجات 

مليون وظيفة بشكل مباشر والعديد من الوظائف    2والصلب في توفير مايقرب من  
والتجارية  االخ الصناعية  باالعمال  والمرتبطة  مباشر  غير  بشكل  رى 

 والتصديرية...............إلخ للحديد المنتج.  
  ( االنتاج  كفاءة  ورفع  التطور  على  قدرتها  بينت  العالمية  الخبرات  وان    2019كما 

The World Steel Association, حيث أنه يتم من كل طن خام حديد محجري )
منتجات اخرى متعددة تستخدم في العديد من    %32,9وزن صلب،  بال  %64,4انتاج  

للطرق، والحديد والزنك وغازات  التي يستخدم في االسفلت  التطبيقات مثل االسمنت 
وان   الطالء،  لصناعة  المستخدمة  المواد  وبعض  والتدفئة  الطاقة  توليد  في  تستخدم 

مية ان االستثمارات فقط.  كما بينت الخبرات العال  %2,7المخلفات انخفضت لتصبح  
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المباشرة في صناعة الحديد والصلب ينجم عنها عوائد غير مباشرة متمثلة في قيمة  
مما يتم استثماره كاستثمار مباشر في صناعة الحديد والصلب، وذات    % 250مضافة 

تأثير على فرص العمل غير المباشر من سبع اضعاف الى ثالثة عشر ضعف في  
 ة الحديد والصلب.  قطاعات عديدة مرتبطة بصناع

النقل   لخدمات  االقتصادية  االهمية  البحث  بين  والنقل   والتفريغ  الشحن  اهمية  وعن 
للحديد المستورد من الخارج واالهمية االقتصادية لتصدير واستيراد الحديد بين البحث  

(Martin Associates , 2016.)     المواني من  والعديد  السفن  خالل  من  أنه 
ويلة تصل الى واحد وثالثون عام ، ومن أكثر  البحرية االمريكية خالل فترة زمنية ط

البحري  النقل  لخدمات  االقتصادية  االهمية  البحث  بين  أمريكي،  ميناء  ستمائة  من 
المستورد   الحديد  نقل  في  أستخدمت  والتي  الحديدية  السكك  وخدمات  والنهري، 

أنه في عام   البحث  المتحدة، وأظهر  الواليات  تم    2016والمصدر من والى  خارج 
من  إست مايقرب  خالل    34,4يراد  من  ومنتجاتهما  والصلب  الحديد  من  طن  مليون 

الى   للوصول  البري  النقل  بدائل  عبر  نقلهما  تم  ثم  ومن  االمريكية  البحرية  المواني 
االقتصادية   المنافع  من  العديد  الحديد  نقل  احتياجات  اتاح  وقد  النهائي،  المستهلك 

 زيع.  وفرص العمل في مجال التسويق والنقل والتو 

العديد من    في  الحديد والصلب  إنتاج  المنشورة ومعدالت  األبحاث  تتبع  ومن خالل 
على   األخيرة  السنوات  في  االفريقية  الدول  من  العديد  حرص  تبين  األفريقية  الدول 
تحقيق تنمية صناعية من خالل صناعة الحديد والصلب، ومن خالل تقارير بينت أن 

بدأت مؤخرًا في زامبيا من خالل تدوير مخلفات أهمية صناعة الحديد والصلب التي  
للحصول على   والدرفلة  التعدين  لديها، ومن خالل صناعة  المتاحة  الحديد والصلب 

 ZAMBIA DEVELOPMENT)المنتجات النهائية الالزمة لألسواق، بين التقرير  
AGENCY, 2012)      ودعم بزامبيا  واالنشائية  الصناعية  النهضة  لتحقيق  أنه 
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االهداف   الميزان لتحقيق  والصلب  الحديد  صناعة  في  التوسع  من  البد  التجاري 
 التنموية وتلبية بعض االحتياجات االقليمية من منتجات الحديد والصلب.

وفي دولة أفريقية أخرى تسعى لالرتقاء والتنمية لصناعاتها، وتحقيق معدالت أعلي  
الحدي منتجات  من  االسواق  الحتياجات  الذاتي  االكتفاء  البحث في  بين  والصلب  د 

(Ohimain, E., 2013)    أن صناعة الحديد والصلب بنيجيريا، أنه على الرغم من
مواصفات متميزة إال أن صناعة الحديد   توفر محاجر لخام الحديد بكميات كبيرة وذو

والصلب بنيجيريا لم تحقق االستفادة القصوى من تلك الخامات المحجرية وأن انتاج 
من     % 60ل تدوير خردة الحديد والمخلفات التي تمثل اكثر من   الحديد يتم من خال

حجم اإلنتاج السنوي للحديد بالوزن، وأن صناعة الحديد والصلب بنيجيريا من خردة 
 الحديد تحقق فرص عمل وقيمة إقتصادية مضافة.  

وفي بحث عن سلسلة القيمة االقتصادية والتكنولوجية الخاصة بإنتاج الحديد والصلب  
تك والصناعة  تم  التجارة  وزارات  خالل  من  اإلدارات  بين  مشترك  عمل  فريق  وين 

بعض  لتحقيق  المناسبة  السياسات  لتحديد  المعدنية  والثروة  االقتصادية  والتنمية 
جنوب  في  والصلب  الحديد  صناعة  من  القيمة  بسلسلة  المتعلقة  اإلنمائية  األهداف 

 Ministries of Trade, Industry, Economic Development)إفريقيا.  
and Mineral Resources, 2011) 

بجنوب  والصلب  الحديد  النتاج  الهامة  بالمراحل  والبحث  العمل  نتائج  بينت  حيث 
خاللها   من  تم  والتي  التعدين  وبشركات  الخاصة  باالستثمارات  بدأت  والتي  أفريقيا 

عن   البحث  وكذلك  أفريقيا  بجنوب  العالية  الجودة  ذو  الحديد  خام  عن  توفر  البحث 
الحديد   لدعم صناعة  استيراد كميات منهما  يتم  الكوك والتي  المنجنيز وفحم  خامات 
المطلوبة والتنقيب بالمحاجر  الخبرات واالستثمارات  البحث  والصلب سنويًا، وقد بين 
الثانية  المرحلة  تبدأ  ثم  ومن  االستكشاف  بموقع  المعالجة  بعد  والنقل  واالستخراج 

ها خام الحديد والصلب واعمال االختزال لتخليص الخام  بصهر الخامات المتعددة ومن
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انتاج  يتم  أنه  البحث  وبين  فيها،  المرغوب  الضارة وغير  المواد  للحديد من  الحجري 
الحديد ثم يأتي بعد ذلك أعمال الدرفلة والتشكيل طبقًا الحتياجات االسواق، وقد بين  

ناعة البناء والتشييد ، من الحديد المنتج يتم استهالكه في ص  %40البحث أن نسبة  
و  % 11و السيارات،  صناعة  و  %9في  والمعدات،  اآلالت  صناعة  معدات    %7في 

واالت لصناعة التعدين ، هذا باالضافة الى المنتجات األخرى. وناقش البحث سلسلة 
المصانع  بين  أفريقيا  جنوب  في  والصلب  الحديد  صناعة  في  االقتصادية  القيمة 

ال نصف  والمصانع  بهدف  المتكاملة  والصلب  الحديد  صناعة  تنظيم  وأهمية  متكاملة 
عبر سالسل   والتنمية  والتوظيف  النمو  وتحفيز  الصناعة  ودعم  التنافسية  القدرة  بناء 

 قيمة الحديد والصلب في جنوب إفريقيا نظًرا ألن هذا أمر ذو أهمية وطنية.
بين  لمنتج هام وهو من نتاج مصانع الحديد والصلب    اقتصادي تسويقيوفي بحث  

العناصر االقتصادية المؤثرة في    ,.others,2018)    &Abdou, Dالبحث       )
رقائق الصلب المرنة والتي تستخدم في العديد من الصناعات والمعدات واالالت وبين 
تلك الرقائق يتم انتاجها من العديد من المصانع ويتحكم في االسعار بعض المنتجين 

د على  يؤثر  بما  لالسواق  المستهلك المحتكرين  ومصلحة  والطلب  العرض  يناميكية 
وبعض المنتجين بشكل عام ،كما بين البحث تأثير سعر الصرف والقرارات الحكومية 
في   الحديدية  المنتجات  صناعة  وارتقاء  تطور  على  الشأن  لهذا  لالسواق  المنظمة 

 مصر    
ا  االضرار  من  وحمايتها  بالبيئة  لالرتقاء  بمصر  الشديد  لإلهتمام  لصناعية  ونظرًا 

تحت عنوان أثر  (Mohamed, R., & Others,2019 )    بشكل عام بين البحث
البيئة من خالل دراسات ميدانية على خمس مصانع  الحديد والصلب على  صناعة 
بالمصانع   العمالة  على  المباشر  البيئي  االثر  دراسة  فيها  تم  بمصر  الحديد  النتاج 
ومخلفات   التربة  فحوص  خالل  من  أنه  البحث  بين  حيث  منها  القريبة  والمناطق 

تعد النفايات الضارة أقل من المناطق الصناعية   االنتاج بالمصانع أنه في المتوسط
التخلص اآلمن من نفايات الحديد  المثيلة بالمقارنة بالعالم، وأوصى البحث بضرورة 



 اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر                عزة على فرج ابراهيم             تاريخ قبول النشر2020/12/3

 31                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستخدامها  ، كما أوصى  الحديد( والنقل من خالل حاويات مغلقة  والصلب )خبث 
العما التزام  أهمية ضرورة  وبين   ، والطرق  البناء  خامات  لصناعة  بإرتداء كبدائل  ل 

آليات   البحث على ضرورة وضع  وأكد  والحرارة  االبخرة  أضرار  الواقية من  المالبس 
القياس والمقارنة للتحقق من توفر دعائم عدم االضرار بالبيئة بمواقع صناعة الحديد  

 والصلب بمصر.
(  كيفية (Rileya,  A.,& others,2020كما تبين من االبحاث المنشورة حديثًا    

لخامات ذات القيمة النافعة من ركام صناعة الحديد والصلب بإنجلترا ،  استخالص ا
متطلبات   يحقق  مما  والبنائية  االنشائية  التطبيقات  من  العديد  في  نافعة  تعد  وانها 
البيئة، ولم يتوقف االمر عند االستفادة من مخلفات مصانع الحديد والصلب الحالية  

يد والصلب في االعوام السابقة والتي  بل تعدى الى مواقع التخلص من مخلفات الحد
مليون طن ، وبين البحث اهمية تطوير واستغالل تلك    190تعدت في انجلترا وحدها  

 المواقع في العمليات االنشائية.
وفي بحث اخر حلل واقع صناعة الحديد والصلب بدول االتحاد االوروبي والتغيرات  

البحث       ، وأشار   المتوقعة  ان    (Murri, M., & others,2019) المستقبلية 
اهتمامات االتحاد االوروبي المستقبلية تتزايد بشأن االنبعاثات الكربونية والحفاظ على  
القدرات  البيئة وما يتبعه من تقليل استهالك الطاقة وتحسين سلسلة االنتاج وتطوير 

الحدي لصناعة  المتوقع  المستقبل  ان  البحث  وأشار   ، السوقية  المنافسة  مجال  د  في 
والصلب في ظل الرقمنة يشير الى االرتقاء وتحسين اقتصاديات االنتاج وزيادة القدرة  
الحديد  منتجات  صناعة  لتطوير  عام  بوجه  داعم  بشكل  وذلك  السوقية  التنافسية 

 والصلب.
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 مشكلة البحث  
تعد صناعة الحديد ذات أثر اقتصادي وصناعي  وتنموي هام على جمهورية مصر 

كن ان تتحقق تنمية صناعية حقيقية ألي دولة غير قادرة على انتاج العربية، وال يم
وصناعة الحديد والصلب، وتؤثر منتجات صناعة الحديد والصلب بشكل مباشر على  
الحديدية   والسكك  والكباري  الطرق  إنشاء  مثل  المجاالت  من  العديد  في  التنمية  قدرة 

الصناعية القدرة  في  وكذلك  والبناء  االسكان  مجال  االالت   وفي  صناعة  مجال  في 
والمعدات والعديد من المجاالت الصناعية المتعددة االخرى، وتحتاج مصر لالستيراد 
للعديد من منتجات الحديد والصلب الستكمال احتياجاتها السنوية بما يؤثر سلبًا على 
من  االنتاج  لزيادة  استراتيجية  خطط  تنفيذ  االمر  ويتطلب  سنويًا،  المدفوعات  ميزان 

لتنمية  منتج والتخطيط  السنوية،  االحتياجات  تلبية  يعادل  وبما  والصلب  الحديد  ات 
 القدرات التصديرية منه في المستقبل. 

 أهمية البحث 
إظهار القدرات االقتصادية المصرية في مجال صناعة الحديد والصلب لما   -1

الصناعية  لها من اهمية اقتصادية وتأثير اقتصادي مباشر في العديد من القطاعات  
 والتنموية االخرى.

عمل   -2 فرص  توفير  في  والصلب  الحديد  صناعة  اقتصاديات  أهمية  إظهار 
 حقيقية ذات مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر.

توفير  -3 على  والصلب  الحديد  صناعة  اقتصاديات  لتأثير  الدقيق  التحديد 
و  الحديد  منتجات  من  السنوية  االحتياجات  من  المحلية  األسواق  الصلب  احتياجات 

 وعلى الميزان التجاري.
بيان أهمية االستثمار المحلي أو الدولي لزيادة القدرات االنتاجية  في مجال   -4

 صناعة الحديد والصلب لما لها أهداف اقتصادية داعمة للعديد من الصناعات   
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 أهداف البحث  
تقييم القدرات المصرية في مجال صناعة الحديد والصلب نظرًا ألهمية  -1

 د  من المشروعات الصناعية والتنموية.منتجات الحديد والصلب المتعددة في العدي
مقارنة قدرات مصر االقتصادية في مجال صناعة الحديد والصلب بقدرات  -2

أكبر الدول العربية بقارة افريقيا وكذلك إجمالي الدول االفريقية  المنتجة للحديد  
 والصلب.

تقييم فرص العمل المتاحة في مجال صناعة الحديد والصلب بشكل مباشر  -3
 شطة والمجاالت غير المباشرة المرتبطة بصناعة الحديد والصلب. وفي االن

تحديد الكميات الكلية من  منتجات الحديد والصلب السنوية المطلوبة لتلبية  -4
 االحتياجات المحلية ودعم القدرات التصديرية

 فروض البحث 
االسواق   -1 احتياجات  توفير  على  قادرة  بمصر  والصلب  الحديد  مصانع 

 المحلية سنويًا.
تمتلك مصر القدرة الصناعية على انتاج الحديد والصلب من خردة الحديد   -2

 بما يحقق قيمة اقتصادية للمصانع المصرية . 
تتميز مصر بقدرة انتاجية تجعلها من افضل الدول بقارة افريقيا في مجال   -3

 صناعة الحديد والصلب بما يدعم التبادل التجاري المصري االفريقي 
 منهجية البحث 

في ه -1 تم  تم  التي  البيانات  لتحليل  االحصائية  االساليب  استخدام  البحث  ذا 
الموثوق   المصرية  المعلومات  الدولية،  ومن مصادر  المؤسسات  من بعض  جمعها 
باتحاد  المسئولين  مع  الحوارية  الجلسات  من  العديد  اجراء  الى  باالضافة  هذا  بها، 
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بهدف وذلك  الدرفلة  مصانع  مديري  وبعض   ، المصرية  القدرات    الصناعات  تقييم 
االقتصادية لصناعة الحديد بمصر خالل الفترة التي شملتها الدراسة، والوقوف على  

 معوقات التنمية الصناعية بصناعة الحديد والصلب بمصر . 
والتصدير   -2 واالستهالك  االنتاج  كميات  إجمالي  بين  مقارنة  دراسات  إجراء 

ية لصناعة الحديد والصلب السنوية بمصر بهدف تعظيم القيمة االقتصادية والصناع
. 
إجراء دراسات مقارنة بين قدرات مصر في صناعة الحديد والصلب والدول   -3

 االفريقية بهدف دعم التعاون التجاري واالقتصادي مع دول القارة االفريقية. 
الذاتي   -4 االكتفاء  لتحقيق  بمصر  انتاجها  المطلوب  للكميات  االستقراء 

 باالسواق المصرية. 
مصر   -5 بجمهورية  للحديد  الفرد  استهالك  متوسط  بين  االحصائية  المقارنة 

العربية ومقارنة تلك النتائج بمتوسط استهالك الفرد بالدول االفريقية لبيان حجم التميز  
 النسبي االقتصادي والصناعي في صناعة الحديد والصلب. 

 مصادر البيانات  
 أوال: المصادر العربية 

 2019اتحاد الصناعات المصرية ،    - غرفة الصناعات المعدنية -1
   2019االتحاد العربي للحديد والصلب،   -2
 2019مركز معلومات جهاز الخدمة الوطنية،  -3
 2017بنك االستثمار القومي،  -4
 2018وزارة الكهرباء ،  -5
 



 اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر                عزة على فرج ابراهيم             تاريخ قبول النشر2020/12/3

 35                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
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7- World Trade Organization, (WTO)2020،2019  
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Statistics ,2019،2020  
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 األهمية االقتصادية والصناعية لصناعة الحديد والصلب للدول

الدول   معظم  سعت  والتي  الهامة  المقومات   احدى  والصلب  الحديد  صناعة  تمثل 
والصلب،   الحديد  منتجات  من  احتياجاتها  لتوفير  لها  الحديد إلنشاء مصانع  ويعتبر 

من أهم الخامات الصناعية في كافة الدول عبر قرون عديدة حيث ينتج منه العديد 
المنت من  العديد  في  تستخدم  التي  السبائك  وتمثل من  الصناعية،  واالغراض  جات 

سبائك الحديد عنصرًا هامًا في صناعة التشييد والبناء والكباري وفي صناعة السكك 
السوائل   نقل  أنابيب  وفي  والمعدات  االالت  وصناعة  السيارات  واجسام  الحديدية 
التي   للمنتجات  الزهر  الحديد  أشكال،  ثالثة  في  الحديد  سبائك  وتنتج  والمخلفات. 

الى الطرق ومقاومة للصدأ، أما الحديد المطاوع فيستخدم في أعمال البناء   التتعرض
والتشييد لما لخصائصه من مواصفات تمكن من تشكيله بسهولة، أما الحديد الصلب  
فذو صالبة عالية وقدرة شديدة على القطع ويستخدم في صناعة االالت والمعدات، 

غراض خاصة بمواصفات ذات تميز وتوجد سبائك متميزة في الحديد يتم تصنيعها أل
  ، إلخ  أو..........  للحديد،   كروم  النيكل  وإضافة  للحديد  النحاس  إضافة  مثل 

وغيرها   المغناطيسية   أو  الكهربائي  التوصيل  الغراض  مصر  وتستخدم  بدأت  وقد 
( االولية  خاماته  من  والصلب  الحديد  عشر انتاج  التاسع  القرن  من  االربعينات  (  في 
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التعدين والنقل لتوفير الحداث طفرة تن  موية وصناعية وقد دعم ذلك تطوير صناعة 
الحديد   تصنيع  قليلة  بسنوات  ذلك  قبل  سبق  وقد  هذا  لإلنتاج،   الالزمة  الخامات 
منتجات   ومخلفات  المستهلكة  للمعدات  الحديد  خردة  تدوير  إعادة  خالل  من  بمصر 

منه والتخلص  الخردة  من  الحديد  انتاج  بهدف  عام  بوجه  االستثمار  الحديد  )بنك  ا 
من احتياجات المعادن بشكل   %85(. وتمثل االحتياجات من الحديد  2017القومي،  

متطلب   لها من  لما  األلمونيوم،...الخ(  النحاس،  )الحديد،  بمصر  المتوسط  في  عام 
الهمية  ونظرًا  المنشآت،  قطاع  في  ومتطلبات  الصناعية  التطبيقات  من  العديد  في 

التجاري والتكام الى ما يزيد عن التبادل  انها تحتاج  فقد تبين  العربية   الدول  ل بين 
مليون طن بمصانعها وتوفر باقي االحتياجات    26مليون طن سنويًا تنتج منها    53

التسليح   حديد  ويمثل  االستيراد  خالل  من  والصلب  الحديد  من  الالزمة  السنوية 
حوالي   لتل  %70لالنشاءات  وذلك  العربي  والصلب  الحديد  انتاج  احتياجات  من  بية 

والصلب،   للحديد  العربي  )االتحاد  العربية  الدول  في  تنفيذها  الجاري  االنشاءات 
2019).    

ومن خالل تتبع اقتصاديات وانتاج منتجات الحديد والصلب بجمهورية مصر العربية   
 فقد تبين أنه يتم الحصول عليها  من خالل ثالث بدائل لالنتاج 

المتكاملاواًل:   الحديد  حديد    ةمصانع  وينتج  باالسكندرية  الدخيله  كمصنع  بمصر 
المحجرية   الحديد  خامات  من  للحديد  النهائية  المنتجات  من  والعديد  والصاج  تسليح 
تنتج  والتي  بحلوان  المصرية  والصلب  الحديد  شركة  وكذلك   ، العالية  الجودة  ذات 

التصني القدرات  الى  باالضافة  هذا  محلية،  محجرية  حديد  خامات  من  عية   الحديد 
بالتعاون مع  والتي تم افتتاحه مؤخراً الجديدة بمجمع مصانع الحديد والصلب بالسويس 

)غرفة الصناعات المعدنية ،  لدعم قدرات االنتاج المتكامل      شركة دانيللى اإليطالية
 . (2019، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية( ، ) 2019
متكاملةثانيًا:   نصف  حديد  ب   مصانع  تقوم  والتي  صهر  بمصر  من  الحديد  انتاج 

من احتياجات السوق   %45خامات الخردة المحلية والمستوردة، وتقوم بانتاج مايعادل  
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ألف طن عروق لمصانع الدرفلة سنويًا  650المحلية من حديد التسليح باالضافة الى  
. وهي العديد من الشركات المنتجة مثل شركات المصرية االمريكية للصلب ، والعز  

والع للصلب،  للصلب،  قوطة  ومجموعة  للصلب  والدلتا   ، المخصوص  للصلب  ربية 
للمسطحات،   والسويس  للصلب  والسويس  الهندسية  للصناعات  أبوزعبل  وشركتي 

 ......وغيرها . 
الحديدثالثًا:   درفلة  الشكل     مصانع  في  والصلب  الحديد  انتاج  تدعم  والتي  بمصر 

اج المصانع المتكاملة والنصف  النهائي وتلبية احتياجات االسواق والذي يضاف النت
وذلك   للدرفلة  مرحلي  بشكل  تعمل  التي  المصانع  هذه  من  العديد  ويوجد  متكامله 
والنصف   المتكاملة  المصانع  من  عليها  الحصول  يتم  التي  الحديد   عروق  بتحويل 
متكاملة ومن االستيراد حيث تقوم بانتاج منتجات الحديد والصلب باشكال مختلفة ، 

 من احتياجات السوق المحلي.  %50من  وتلبي مايعادل
االقتصادية القدرات  تطور  لتقييم  والتصنيعية    االستقصاءالميداني 

 لصناعة الحديد والصلب بمصر 

للتعرف على القيمة االقتصادية لصناعة الحديد والصلب واهم المعوقات التي تواجه  
ع خبراء صناعة تلك الصناعة فقد تم اجراء دراسة ميدانية تمثلت في عدة لقاءات م

الحديد والصلب بمصر والهيئة المنظمة لها بغرفة الصناعات المعدنية للوقوف على  
تطور  لتقييم  والصلب  الحديد  صناعة  مجال  في  التصنيعية  االقتصادية  القدرات 
والصلب   الحديد  لصناعة  الداعمة  والمقاومات  والصناعية  االقتصادية  القدرات 

الميداني ومن خالل المناقشة والحوار مع خبراء  المصرية حيث تبين من االستقصاء  
المتكاملة  والصلب  الحديد  مصانع  ان  المعدنية  الصناعات  بغرفة  الصناعات  اتحاد 
الحديد   من  النهائية  المنتجات  انتاج  على  قادرة  الدرفلة  ومصانع  المتكاملة  ونصف 

الم والقطاعات   ، الصلب  والمواسير   ، التسليح  حديد  في  والمتمثلة  ،  والصلب  تعددة 
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مليون طن وتلك الكميات   7,9والواح الصاج ...... الخ بقدرة سنوية قد تصل الى   
خالل  من  االحتياجات  واستكمال  تلبية  ويتم  المصرية  االسواق  احتياجات  التكفي 
الحديد   اجراءات حمائية لصناعة  تتخذ  الدول  العديد من  بأن  الخبراء  االستيراد وأفاد 

ية اقتصادية وتأثير على فرص العمل وعلى العديد من  والصلب بها لما لها من أهم 
السياسات   تلك  اتباع  يتم  بأن  ويوصى  والصلب  الحديد  بمنتج  المرتبطة  الصناعات 

 بمصر لتوفير الحماية االقتصادية للمنتج المصري. 
كما بين خبراء اتحاد الصناعات والمنشأت ان هناك شكوى دائمة من القائمين على   

وال الحديد  لمصانع مصانع  البليتات  استيراد  من  متكاملة  والنصف  المتكاملة  صلب 
الدرفلة دون رسوم جمركية )علمًا بأن المصانع المتكاملة تقوم بإنتاج احتياجاتها من 
التنافس   تأثير سلبي في  الدرفلة ( مما يؤثر  البليتات وكميات اخرى لبعض مصانع 

البليتات وسعر   اسعار منتج  المحلية على  االسواق  ان  في  النهائي، ويوصى  المنتج 
 يتم مراعاة ذلك في الرسوم الجمركية للشركات المستوردة للبليتات. 

من    الكلية  االقتصادية  بالقيمة  االستفادة  تعظيم  عدم  هناك  أن  الخبراء  أفاد  كما 
مخلفات المصانع المتكاملة والتي تسمى خبث الحديد حيث أكدوا أن هناك مساحات  

بجوا االراضي  من  بمخلفات هائلة  هدرها  يتم  والصلب  للحديد  المتكامله  المصانع  ر 
المكونات وتصل من حيث   العديد من  على  والتي يحتوي   ) الحديد  )خبث  المصنع 

وأكثر من الوزن من حجم انتاج المصنع وهذه تمثل كميات    %20النسبة الوزنية الى  
بيئية، أضرارًا  يمثل  منها  االقتصادية  االستفادة  تحقيق  وعدم  أفادوا    هائلة  وقد 

االسمنت  صناعة  وفي  الطرق  انشاء  مثل  كثيرة   نافعة  تطبيقات  في  بإستغاللها 
وممرات  الحديدية  والسكك  بالمترو  الخاصة  المسارات  وإعداد  المواني  وأرصفة 
الطائرات وتطبيقات صناعية متعددة ولذلك أثر اقتصادي وحماية للبيئة من المخلفات  

 الصناعية. 
الحديد   االقتصادية لصناعة  االهداف  في تحقيق  المعوقات  اهم  ان  الخبراء  بين  كما 
النتاج   الالزمة  الطاقة  بدائل  بعض  توفر  عدم  العربية   مصر  بجمهورية  والصلب 
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الحديد والصلب محليًا من الخامات المحجرية )فحم الكوك( حيث يتم  استيراده بتكلفة 
الصناعات كثيفة االحتياج الى الطاقة، كما   مرتفعة مع العلم ان صناعة الحديد من

بينوا ان من المعوقات التي تؤثر على عدم زيادة القدرات االقتصادية واالنتاجية هو 
والصلب   الحديد  انتاج  مصانع  بعض  في  المستخدمة  التقنيات  وتحديث  تجديد  عدم 

ح االولية،  المحلية  خاماته  من  الصلب  ينتج  والذي  حلوان  مصنع  مثل  يث القديمة 
العمالت  توفير  الى  االحتياج  جانب  الى  ما،  حد  الى  قديمة  تكنولوجيات  يستخدم 
ارتفاع   الفحم  وعناصر ومكونات االنتاج بما يترتب عليه  الالزمة الستيراد  الصعبة 
ثمن المنتج النهائي مما اليمكنه من المنافسة المحلية والعالمية، كما وان هناك تفاوت 

النها المنتج  سعر  تكلفة  يهدد في  مما  المحلية  المصانع  بين  والصلب  للحديد  ئي 
المستخدمة  التكنولوجيا  البعض منها في االستمرار في االنتاج وذلك نظرًا الختالف 
افادوا بالقدرات الخاصة لبعض الدول في   في االنتاج وبدائل استخدام الطاقة ، كما 

ب االرتقاء  بهدف  لديهم  والصلب  الحديد  لصناعة  االقتصادي  بوجه  الدعم  صناعتهم 
عام بما يمكنهم من توفير المنتج النهائي بأسعار منخفضة في االسواق العالمية مثل  
االنتاج   تكلفة  بين  المقارنة  عند  قويًا  مؤثرًا  ذلك  ويعد  واوكرنيا   وتركيا  الصين  دولة 

 وتكلفة االستيراد للمنتج النهائي باالسواق المحلية. 
 ة في قطاع الحديد والصلبالتحليل االقتصادي والدراسات المقارن

إجمالي   على  للوقوف  اإلحصائية  البيانات  تجميع  خالل  من  البحث  خالل  تم  وقد 
شملها  التي  االعوام  خالل  وذلك  متري  طن  باأللف  الخام  للصلب  السنوي  االنتاج 

عام   من  عام    2010البحث  الدول   2018الى  وبعض  العربية،  مصر  بجمهورية 
بية للدول األعلى انتاجًا للصلب الخام بقارة إفريقيا وهي  اإلفريقية بهدف المقارنة النس

كاًل من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، كما تم تتبع إجمالي االنتاج السنوي الكلي 
للمقارنة بإنتاج مصر والوقوف علي حجم   المنتجة للحديد بقارة أفريقيا  بجميع الدول 

المنتجات الحديدية القدرات المصرية ومقارنتها بالقدرات اإلقليمية   في مجال صناعة 
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 ( رقم  بالجدول  البيانات  من  يتضح  في  1وكما  لمصر  السنوي  االنتاج  إجمالي  أن   )
ألف طن متري، وقد تزايد عبر السنوات الى أن وصل    6676قد بلغ    2010العام  

العام    7807 في  طن  قدرها    2018ألف  نسبية  سنة    %16,9بزيادة  الى  منسبة 
الب2010 توضح  كما  طن  ،   باأللف  الخام  للصلب  السنوي  اإلنتاج  اجمالي  يانات 

بكل من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا   2018إلى  2010متري خالل األعوام من 
 هذا باإلضافة إلي إجمالي إنتاج الحديد بكافة الدول األفريقية.

 
م من  اجمالي اإلنتاج السنوي للصلب الخام باأللف طن متري خالل األعوا( 1جدول رقم )

 2018إلى  2010

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK,2018,2019:المصدر 
(   2019مليون طن بمصر في   The World Steel Association, STEEL STATISTICAL(   االنتاج  7,3 

YEARBOOK,2020 
بمصر  ومقارنتها  انتاجًا  االكثر  االفريقية  والدول  مصر  انتاج  في  التطور  تتبع  تم 

( والذي يظهر كل من 1خالل فترة الدراسة وذلك كما يتضح من الرسم البياني رقم )
الحديد   من  السنوي  االنتاج  وإجمالي  معها  المقارن  اإلفريقية  والدول  مصر  إنتاج 

ح من الرسم البياني فإن أكثر الدول تقاربًا لحجم  والصلب  بالقارة األفريقية وكما يتض
السنوي  انتاجها  زيادة  يتضح  والذي  أفريقيا  جنوب  دولة  هي  مصر  مع  االنتاج 

،  2010بالمقارنة بإنتاج مصر خالل الثالث سنوات االولى من الدراسة وهي األعوام  

الدول/ 
 السنوات 

 2018إلي   2010اجمالي اإلنتاج السنوي للصلب الخام باأللف طن متري خالل األعوام من 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 7807 6870 5036 5506 6485 6754 6627 6485 6676 مصر 

 2000  415 650 650 415 417 557 551 662 الجزائر 
 600  550 520 516 501 558 539 654 485 المغرب 

 6327 6301 6141 6417 6412 7162 6938 7546 7617 جنوب افريقيا 
 17390  14818 13099 13701 14885 15963 15337 15696 16624 اجمالي افريقيا 



 اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر                عزة على فرج ابراهيم             تاريخ قبول النشر2020/12/3

 41                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحديد 2012،  2011 مجال  في  اإلنتاجية  مصر  قدرة  في  زيادة  ذلك  تبع  وقد   ،  
العامان   في  بنسبة    2018،  2017والصلب  العام    % 23,39لتزيد  عن    2018في 

 جنوب أفريقيا. 
 

اجمالي اإلنتاج السنوي للصلب الخام باأللف طن متري خالل األعوام من  (  1الشكل البيانى ) 
 2018إلي  2010

 
 الباحثة (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة 1المصدر جدول رقم )

بإنتاج   بالمقارنة  والصلب  للحديد  االنتاجية  مصر  لقدرات  المقارنة  من  يتضح  وكما 
الى   يصل  بمصر  الخام  للصلب  السنوي  االنتاج  نسبة  أن  األفريقية  الدول  جميع 

من اجمالي انتاج كافة الدول االفريقية السنوي من الحديد    2010في عام    40,15%
االنت مصر  قدرات  بلغت  وقد  بالمقارنة والصلب،  الخام  الصلب  صناعة  من  اجية 

، بما يوضح قدرات   2018وذلك بالعام   %44,89بإجمالي كافة الدول االفريقية الى 
مصر على انتاج الصلب الخام بالمقارنة بكافة الدول االفريقية، والذي يعد دالة في  

 قدرة مصر التشييدية والتصنيعية.
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مصر الجزائر المغرب جنوب افريقيا  اجمالي افريقيا 
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ال صلب المصنع ونصف المصنع وتأثير ذلك ونظرًا ألهمية قيمة مايتم تصديره من 
على الميزان التجاري السنوي فقد تم تتبع كميات التصدير للصلب المصنع والنصف  
الدول المنتجة  المصدرة سنويًا باأللف طن من كاًل من مصر وكذلك ألكبر  مصنع 

االفريق بالقارة  للحديد  التصديرية  القدرات  اجمالي  للمقارنة، وكذلك  بأفريقيا  ية للصلب 
  2010( خالل الفترة التي شملها البحث من  2كما يتضح من بيانات الجدول رقم )

ألف طن صلب مصنع  1184،  وكما يتبين أن مصر قد قامت بتصدير 2018الى 
  1453وقد تزايدت الكميات المصدرة الى أن بلغت   2010ونصف مصنع في العام  

بما يفيد تطور   2010م   عن العا  %22,72بزيادة قدرها    2018ألف طن في العام  
الجدول   يظهر  كما  مصنع،  والنصف  المصنع  الحديد  لمنتجات  التصديرية  القدرات 
إجمالي   وكذلك  للحديد  المنتجة  األفريقية  الدول  أكبر  من  تصديره  تم  ما  بيانات 

 المصدر من قارة إفريقيا. 

بعض  صادرات الصلب المصنع والنصف مصنع بقارة أفريقيا وباجمالي ( 2جدول رقم )
 الدول االفريقية باأللف طن  

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK,2018,2019 :المصدر 

الدول  
المصدرة/ 

     السنوات

 2018إلي   2010صادرات الصلب المصنعة والنصف مصنعة باأللف طن متري خالل األعوام من  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 1453 1477 808 453 1153 1958 847 1425 1184 مصر 
 59 1 0 1 4 15 23 11 3 الجزائر 
 133 155 107 65 47 92 141 169 64 المغرب 

 2857 2562 2194 2190 2339 1888 2216 2567 3018 جنوب افريقيا 
 4672 4278 3183 2823 3712 4089 3440 4481 4586 اجمالي افريقيا 
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تم   المصنع ألكبر وقد  المصنع ونصف  الحديد  لمنتجات  التصديرية  القدرات  إظهار 
الدول االفريقية تصديرًا وهي كاًل من الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا ولقارة إفريقيا  

( رقم  البياني  الشكل  في  يتضح  كما  بمصر  كميات  2ومقارنتها  تغيرت  حيث   )
الى لتصل  المصنع  ونصف  المصنع  للصلب  لمصر  لها    التصدير  قيمة    453أقل 

  2013، وقد بلغت أكبر قدرة تصديرية في مصر في العام 2015ألف طن في العام 
 ألف طن.  1958حيث بلغت 

من  الفترة  خالل  أفريقيا  لقارة  التصديرية  القدرات  وتتبع  البياني  الرسم  خالل  ومن 
لقار   2018الى    2010 واالنخفاض  الزيادة  البياني من حيث  المنحنى  توافق  ة تبين 

أفريقيا متأثرًا بقدرات مصر التصديرية للصلب المصنع والنصف مصنع، وقد بلغت  
لمصر   المصنع  المصنع ونصف  الصلب  إجمالي صادرات  العام    % 25,8نسبة  في 

أفريقيا، كما بلغت    2010 قارة  العام    %31,1من اجمالي صادرات  من    2018في 
 اجمالي صادرات قارة أفريقيا. 
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السنوات التى شملتها الدراسة

مصر الجزائر المغرب جنوب افريقيا  اجمالي افريقيا 

 صادرات الصلب المصنع والنصف مصنع باأللف طن إلجمالي  ( 2الشكل البياني رقم ) 

 

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 2المصدر جدول رقم ) 
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القدرات  إجمالي  مع  الخام  الصلب  من  بمصر  السنوي  االنتاج  إجمالي  وبمقارنة 
البيانات  إظهار  تم  والتي  المصنع،  ونصف  المصنع  الصلب  من  التصديرية 

( كما تم حساب النسبة المئوية إلجمالي  3اإلحصائية الخاصة بها في الجدول رقم ) 
( التغير 3الشكل البياني رقم )الصادرات بالمقارنة بإجمالي االنتاج سنويًا ، ويوضح  

السنوي في كاًل من انتاج الصلب الخام وإجمالي الصادرات السنوية للصلب المصنع  
العام   من  البحث  شملها  التي  السنوات  خالل  المصنع  العام    2010ونصف  الى 

مع  2018 تتوافق  التصديرية  القدرات  تطور  أن  البياني  الشكل  من  يتضح  وكما   .
اإلنت القدرات  إلي  تطور  لتصل  اإلنتاجية  القدرات  انخفضت  إلى حد كبير، وقد  اجية 

ألف طن ومن ثم    5506بقيمة قدرها    2016والعام    2015أقل قيمة لها في العام  
ألف طن وقد تبع ذلك انخفاض في الصادرات في نفس االعوام لتصل إلى    5036
 .  2016ألف طن في العام   808ومن ثم   2015ألف طن في العام    453

( بيان اإلنتاج السنوي المصري من الصلب الخام وإجمالي الصادرات من الصلب المصنع 3جدول رقم )

 والنصف مصنع وبيان النسبة المئوية 

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, 2018 ,2019 : المصدر   
 للصف االول والثاني ، والصف الثالث تم استنتاجه بواسطة الباحثة 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ان/السنوات البي
اإلنتاج السنوي من الصلب الخام  

 بمصر باأللف طن
6676 6485 6627 6754 6485 5506 5036 6870 7807 

صادرات الصلب المصنع والنصف  
 مصنع باأللف طن بمصر 

1184 1425 847 1958 1153 453 808 1477 1453 

المئوية لصادرات الصلب  النسبة  
 19% 21% 12% 8% 18% 29% 13% 22% 18% المصنع والنصف مصنع سنويا 
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السنوات التي شملتها الدراسة
األنتاج السنوي من الصلب الخام بمصر باأللف طن

صادرات الصلب المصنع والنصف مصنع باأللف طن
بمصر

( لبيان اإلنتاج السنوي من الصلب الخام وإجمالي الصادرات من  3البياني رقم )   الشكل         
 الصلب المصنع ونصف المصنع 

 

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 3المصدر جدول رقم )

البياني رقم ) ( التغير في نسبة المصدر من الصلب المصنع 4وكما يوضح الشكل 
وحتي    2010ونصف المصنع بمصر خالل السنوات التي شملتها الدراسة من العام  

والذي يتضح منها أن أكبر نسبة لما تم تصديرة بما تم انتاجه لصناعة    2018العام  
بينما كانت أقل نسبة تصديرية    2013في العام    %29الحديد المصرية والتي بلغت  

، بمتوسط نسبة مئوية لما تم تصديره بما تم انتاجه %8بنسبة قدرها    2015في العام  
 .  2018الى    2010خالل االعوام التي شملها البحث من عام  17,8%
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المصنع  ( لبيان النسبة المئوية للصادرات المصرية من الصلب 4الشكل البياني رقم )              
 إلى اإلنتاج السنوي من الصلب الخام   والنصف مصنع 

 
 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 3المصدر جدول رقم )

المصنعة   والصلب  الحديد  لمنتجات  السنوي  لإلستهالك  االقتصادية  لألهمية  ونظرًا 
التشييد والب االنشطة في مجاالت   العديد من  في  التنمية  ناء وصناعة االالت على 

السنوي   االجمالي  تتبع  تم  فقد  بمصر  عام  بشكل  المعدنية  والمنشآت  والمعدات 
شملها   التي  السنوات  خالل  طن  بااللف  المصنعة  الحديدية  المنتجات  الستهالك 

البيانات    2018الى العام    2010البحث من العام   لمصر وذلك كما هو مبين من 
تم مقارنتها باستهالك أهم الدول االفريقية المنتجة  (، كما  4اإلحصائية بالجدول رقم ) 

الى   باالضافه  أفريقيا،  وجنوب  والمغرب  الجزائر  من  كاًل  وهي  أفريقيا  بقارة  للحديد 
 مقارنتها بكافة استهالك الدول االفريقية.  

في  تبين  بمصر  المصنع  الحديد  من  لالستهالك  السنوية  الكميات  تتبع  خالل  ومن 
ألف    11067ألف طن ، وقد زادت لتصل الى    9332بلغت    انها قد  2010العام  
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السنوات التي شملتها الدراسة

وينسبة الصادرات لإلنتاج السن
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العام   في  قدرها    2018طن  العام    %18,59بزيادة  أكبر  2010عن  بلغت  وقد   ،
العام   الحديدية في  للمنتجات  الى    2016سنوات االستهالك    11683حيث وصلت 

 ألف طن.  

 ( اإلجمالي السنوي إلستهالك المنتجات الحديدية المصنعة باأللف الطن 4جدول رقم ) 

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, 2018 ,2019 : المصدر 

( رقم  البياني  الشكل  يوضح  الدول  5كما  أكبر  أن  أفريقيا هي  (  قارة  في  للحديد  المستهلكة 
جمهورية مصر العربية خالل كافة السنوات التي شملها البحث كدالة على القدرات التنموية 
المنتجات   من  استهالك مصر  نسبة  بلغ  وقد  االفريقية،  الدول  مستوى  على  بمصر  النسبية 

المصنعة   االفريقي   %29,88الحديدية  الدول  كافة  إستهالك  إجمالي  العام  من  في  ، 2010ة 
وبالمقارنة بإستهالك مصر من المنتجات الحديدية المصنعة بكافة الدول االفريقية في العام  

 % 30,29فقد بلغت نسبة   2018

 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلد / السنوات 
   11067 10178 11683 10862 10182 9207 9468 7780 9332 مصر  
 5428 5813 6588 5990 6173 5641 4644 3787 3063 الجزائر 
 2977 3031 2859 2700 2535 2773 2600 2799 1633 المغرب 

 4666 4739 4970 5294 5117 5689 5266 5332 5001 جنوب افريقيا 
 36529 34988 37610 38685 37393 36423 32933 29449 31229 قارة افريقيا 
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السنوات التي شملتها الدراسة

مصر  الجزائر المغرب جنوب افريقيا  (متوسط)افريقيا 

 المنتجات الحديدية المصنعة باأللف الطن  ( اإلجمالي السنوي إلستهالك5الشكل البياني رقم )     

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 4المصدر جدول رقم )

ولتتبع مدى قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الصلب المصنع ونصف المصنع  
سنويًا  المصنع   ونصف  المصنع  الصلب  من  مصر  واردات  إجمالي  تتبع  تم  فقد 

للحديد خالل   إنتاجًا  االكثر  االفريقية   بالدول  ومقارنتها  البحث  شملها  التي  االعوام 
( والذي يتبين أنه  5وبإجمالي واردات قارة أفريقيا وذلك كما يتضح من الجدول رقم ) 

من   لمصر  سنويًا  المستوردة  الكميات  إجمالي  أن  يتضح  الواردات  تتبع  خالل  من 
  2010ألف طن في العام    3324بلغت    الحديد الصلب المصنع والنصف مصنع قد

  % 87,33بإنخفاض قدره    2018ألف طن في العام    421وقد إنخفضت لتصل الى  
عام   عن  مصر  استيراد  تصنيع    2010عن  على  مصر  قدرة  تطور  يؤكد  بما 

بما   االستيراد  الى  الحاجة  المصنع، وتقليل  المصنع ونصف  الصلب  احتياجاتها من 
 يدعم الميزان التجاري.
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 بااللف طن  ( واردات الصلب المصنع والنصف مصنع المستوردة سنويا5جدول رقم ) 
The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, 2018 ,2019  :المصدر    

الواردات   يخص  فيما  أفريقيا  وبقارة  إنتاجًا  األكبر  االفريقية  بالدول  مصر  وبمقارنة 
السنوية للصلب المصنع ونصف المصنع يتضح التوافق بين قارة أفريقيا ككل ومصر 

( رقم  البياني  الشكل  المصنع 6في  الصلب  من  مصر  واردات  نسبة  بلغت  حيث   )
المصنع   لكا  %17,9ونصف  الواردات  إجمالي  العام من  في  االفريقية  الدول  فة 

   .  2018في العام  %2,33، كما انخفض وبلغ 2010

 

 

 

 

 

 

ة/  الدول
 السنوات 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 421 5538 9197 7881 6167 4237 3654 2574 3324 مصر 
 3181 4619 5465 6300 5975 5126 4723 3947 3654 الجزائر 
 1496 1535 2152 2019 1670 1641 1294 1421 1411 المغرب 

 1024 1186 1392 1699 1418 1759 1108 1259 843 جنوب افريقيا 
 18027 23369 29704 31128 27692 25441 21602 19235 18537 اجمالي افريقيا 
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السنوات التي شملتها الدراسةن

مصر الجزائر المغرب جنوب افريقيا  اجمالي افريقيا 

 ( إلجمالي واردات الصلب المصنع والنصف مصنع المستوردة سنويا 6الشكل البياني رقم )         

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 5المصدر جدول رقم )

القدرات التنموية بشكل عام للدول بالمعدالت السنوية لمتوسط استهالك الحديد  وتقاس  
التصنيعية  القدرات  خالل  من  عام  بشكل  التنموية  القدرات  ولتقييم  للفرد،  السنوي 
والتشيديه بمصر من خالل متوسط االستهالك السنوي للفرد ، وقد تم تتبع التغير في  

بالكيلو الحديد  الفرد من  االعوام من    متوسط نصيب  الى    2010جرام سنويًا خالل 
كيلو جرام في    112حيث تبين منها أن متوسط نصيب الفرد بمصر قد بلغ    2018
الى  2010العام   ليصل  ارتفع  وقد  العام    120،  في  نسبية   2018كيلوجرام  بزيادة 
، وكما تبين من متوسط استهالك 2010عن العام    2018في العام    %7,14قدرها  

حيث بلغت    2016من الحديد بمصر قد بلغ أكبر قيمة لها في العام  نصيب الفرد  
العام    132 أن  على  ذلك  ويدل  للفرد،  جرام  في    2016كيلو  االعوام  أفضل  يمثل 

اآلالت  وصناعة  والمعدنية  اإلنشائية  المشروعات  وتنفيذ  والبناء  التشييد  مجال 
 والمعدات بمصر.
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 نصيب الفرد من الحديد بالكيلو جرام سنويا  ( متوسط 6جدول رقم ) 
، وقد ,The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, 2018, 2019 المصدر:

 The World Steel 2020توفرالبيان الخاص بمتوسط نصيب الفرد من الحديد بالكيلو جرام لمصر بالمصدر  
Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, وهو يتفق مع 103,1بمقدار  2019، وذلك للعام ،

 الظاهرة المعتادة بشكل عام.

وبمقارنة مصر ببعض الدول االفريقية وبقارة أفريقيا فقد تم إظهار الشكل البياني رقم  
ل في معدالت التشييد والبناء ( والذي تبين أن الجزائر بشكل عام تعد أفضل الدو 7)

االعوام من   االفريقية خالل  الدول  بكافة  بالمقارنة  المعدنية  الى    2011والصناعات 
الحديد، وكما تبين من متوسط    2018 الفرد سنويًا من  من خالل متوسط استهالك 

العام   في  أنه  سنويًا  الحديد  من  بمصر  الفرد  بلغ    2010نصيب  من    % 350قد 
، وقد إرتفع ليصل الى  2010من الحديد بقارة أفريقيا في العام    متوسط نصيب الفرد

 بما يؤكد القدرات المصرية في مجال التصنيع والتشييد. 2018في العام   387%

النهضة  تحقيق  في  المتعددة  والصلب  الحديد  منتجات  صناعة  ألهمية  ونظرًا 
الصناعية   الدول  من  العديد  بها  اتسمت  والتي  والتشييديه  األوروبية،  الصناعية 

وللوقوف علي الواقع النسبي لمصر بالمقارنة ببعض الدول الصناعية فقد تم مقارنة 
باالتحاد  الصناعية  الدول  ببعض  بمصر  سنويًا  جرام  بالكيلو  الفرد  نصيب  متوسط 
بدول   الفرد  نصيب  وإسبانيا ومتوسط  وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا  كاًل من  االوروبي وهي 

   0( 7عام وذلك كما هو موضح في الجدول رقم )االتحاد االوروبي بشكل 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلد / السنوات 
 120 113 132 126 121 112 118 99 112 مصر  
 143 156 156 168 176 164 138 115 95 الجزائر 
 92 95 90 87 82 91 87 95 56 المغرب 

 89 92 98 106 104 117 110 113 108 جنوب افريقيا 
 31 31 34 36 35 35 33 30 32 افريقيا )متوسط(
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السنوات التي شملتها الدراسة

مصر  الجزائر المغرب

جنوب افريقيا  (متوسط)افريقيا 

 ( متوسط نصيب الفرد من الحديد بالكيلو جرام سنويا  7الشكل البياني رقم )                 

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 6المصدر جدول رقم )

( متوسط نصيب الفرد من الحديد بالكيلو جرام سنويا  بمصر والمقارنه ببعض الدول  7جدول رقم )   

 الصناعية المتقدمة 

 The World Steel Association, 2019المصدر: 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدولة  
 215.9 217.4 201.2 205.3 195.1 197.3 198.1 فرنسا 
 495.5 499.1 493.9 480.6 486.5 467.8 462.5 المانيا 
 445 422.7 399.4 411.5 368 367.1 360.2 ايطاليا 
 308.5 273.8 271.3 273.9 249.3 233.9 222.7 اسبانيا 

 332.9 319.6 310.6 304.3 293.8 281.2 278.1 االتحاد االوروبي)متوسط( 
 132 126 121 112 118 99 112 مصر  
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رقم   البياني  الشكل  من  يتضح  الحديد    (8)وكما  من  السنوي  الفرد  نصيب  تطور 
العام   من  البحث  سنوات  خالل  جرام  أن  2018الى    2011بالكيلو  يتضح  وكما   ،

أقرب الدول االوروبية من حيث نصيب الفرد بمصر هي دولة فرنسا وبمقارنة متوسط  
يبين متوسط نصيب    2012نصيب الفرد لكاًل من دولة فرنسا ودولة مصر في العام  

ال من  يمثل  الفرد  بمصر  العام    %56,5حديد  في  بفرنسا  الفرد  نصيب  متوسط  من 
الى    2012 ليصل  بالكيلو جرام  الحديد  الفرد من  تزايد متوسط نصيب    % 61,1وقد 

وينبغي العمل على دعم    2018من متوسط نصيب الفرد من الحديد بفرنسا في العام  
حقيق معدالت أعلى انتاج الحديد وزيادة االستثمارات في صناعة الحديد والصلب لت

 لمتوسط نصيب الفرد بمصر بما يتفق مع الدول الصناعية المتميزة.

ولتحقيق نفس القدرات الصناعية في مجال صناعة الحديد والصلب بما يحقق انتاج  
يوازي   بما  بمصر  للفرد  استخدام  بمعدل  بمتوسط  بمصر    215,9حديد  جرام  كيلو 

مصر   سكان  لعدد  كلي  مصر   100وبانتاج  يعادل مليون  بما  االخيرة  االونة  في  ي 
ألف طن ، أي زيادة االنتاج    21590تحقيق انتاج سنوي للحديد والصلب بمقدار  

ألف طن عن ما يتم إنتاجه حاليًا لنفس معدالت دولة   13783السنوي للحديد بمقدار 
صناعية أوروبية متميزة مثل فرنسا ، وهذا يحقق تغطية االحتياجات المحلية بشكل 

ن الحاجة الى االستيراد من الخارج للحديد، وزيادة القدرات االنشائية والتنموية كلي دو 
 وقد يسمح بتصدير البعض منها. 
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( متوسط نصيب الفرد من الحديد بالكيلو جرام بمصر والمقارنه  8الشكل البياني رقم )           
 ببعض الدول الصناعية المتقدمة سنويا    

 
 والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة (  7المصدر جدول رقم )

الصادرات بالجدول رقم ) الواردات بالجدول  2ومن خالل تتبع ومقارنة بيان  ( وبيان 
الى    2010( وذلك للحديد المصنع والنصف مصنع بمصر خالل االعوام من  5رقم )

2018  ( رقم  البياني  بالشكل  موضح  هو  كما  وك9و  الواردات  كميات  أن  ميات ( 
االعوام   في  زيادة 2013،  2012،  2011،    2010الصادرات  منتظمة مع  ، شبه 

االنخفاض  في  الصادرات  كمية  بدأت  وقد   ، عام  بشكل  الصادرات  عن  الواردات 
لتصل الى أقل قيمة لها في العام   2014للحديد المصنع ونصف المصنع في العام  

، وقد قابل ذلك زيادة    2017،  2016، ثم إرتفعت إرتفاعًا طفيفًا في العام    2015
العام   بدءًا من  العام    2014الواردات  ثم  الى أقصي    2016،    2015ومن  لتصل 

العام   في  لها  في    2016قيمة  الواردات بشكل ملحوظ  في كمية  إنخفاض  ثم حدث 
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فرنسا المانيا ايطاليا

اسبانيا االتحاد االوروبي مصر 
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السنوات التي شملتها الدراسة
صادرات مصر من الصلب المصنع والنصف مصنع باأللف طن 

واردات مصر من الصلب المصنع والنصف مصنع باأللف طن 

وبفهم واستيعاب التغير   2018بعد زيادة طفيفة في الصادرات في العام   2018العام  
والوارد الصادرات  االعوام  في  في  الحديد  على  الطلب  زيادة  يتضح  ات 
كنتيجة للمشاريع المتعددة التي قامت بها الدولة في    2017،  2016،2015،2014

والمصانع  الجديدة  االدارية  والعاصمة  والكباري  الطرق  شبكات  إلنشاء  الفترة  تلك 
 ولذلك يتطلب كميات هائلة للحديد المصنع ونصف المصنع.

الت الميزان  الحديد والصلب بالجدول رقم  ولتقييم  لتأثير قيمة صادرات وواردات  جاري 
البحث من  8) التي شملها  الفترة  البيانات   2018الى    2010( خالل  تم جمع  فقد 

إجمالي   وكذلك  دوالر  بالمليون  والصلب  الحديد  تصدير  عائد  بإجمالي  الخاصة 
  تكاليف استيراد الحديد والصلب بالمليون دوالر خالل نفس الفترة.

( بيان الواردات والصادرات السنوية للحديد المصنع والنصف مصنع بمصر  9الشكل البياني )     
 باأللف طن  

 ( والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 5( ورقم )2المصدر جدول رقم )
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إجمالي قيمة الحديد والصلب المصدرة سنوبا بالمليون دوالر

إجمالي تكلفةالحديد والصلب المستوردة سنويا بالمليون دوالر

 ( إجمالي قيمة التصدير واإلستيراد السنوية للحديد والصلب  8جدول رقم ) 

 البند/ السنوات  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1056 863 470 308 626 975 773 1292 883 
إجمالي قيمة تصدير الحديد 

 والصلب سنويا بالمليون دوالر 

4911 3705 3487 4214 4114 3851 4390 3501 3360 
إجمالي تكلفة إستيراد الحديد  
 والصلب سنويا بالمليون دوالر 

%23 
 

%23 
 

%13 
 

%7 
 

%15 
 

%25 
 

%18 
 

%37 
 

%26 
 

النسبة المئوية لقيمة المصدر  
من الحديد والصلب إلي  تكلفة  

 اإلستيراد سنويا 
, International Trade Statistics –Database  United Nations Comtrade المصدر : الصف االول والثاني

 الصف الثالث  تم استنتاجه بواسطة الباحثة ،   2020

 وقد تم حساب النسبة المئوية لقيمة المصدر من الحديد والصلب الى تكلفة االستيراد  
وقيمة  سنويًا  والصلب  الحديد  استيراد  تكلفة  في  التغير  مقارنة  ويمكن   ، السنوية 

( والذي يبين أن تكلفة االستيراد أكبر  10التصدير كما يتضح من الشكل البياني رقم )
 من عائد التصدير خالل كافة السنوات التي شملها البحث .  

د الحديد والصلب وقيمة عائدات التصدير  ( إجمالي التكلفة السنوية إلستيرا10الشكل البياني ) 
 سنويا  بالمليون دوالر 

 (  والتحليل والشكل البياني بواسطة الباحثة8المصدر جدول رقم )
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التي   السنوات  خالل  التصدير  لقيمة  االستيراد  لتكلفة  المئوية  النسبة  يوضح  بينما 
( رقم  البياني  الشكل  في  البحث  نسبة  11شملها  أكبر  أن  يتضح  وكما  لتكلفة (، 

العام   في  حدث  قد  التصدير  بقيمة  بالمقارنة  بينما   %37بنسبة    2011االستيراد   ،
 . %7نسبة  2015بلغت أقل نسبة لتكلفة االستيراد بالمقارنة بقيمة التصدير في العام  

 ( النسبة المئوية لقيمة التصدير لتكلفة لإلستيراد الحديد والصلب سنويا  11الشكل البياني )

 
 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 8المصدر جدول رقم )

الفنية   المواصفات  ذات  الحديدية  للمنتجات  االسواق  احتياجات  وتنوع  لتعدد  ونظرًا 
منها  المستوردة  والكميات  الحديدية  المنتجات  بدائل  على  الوقوف  تم  فقد  المتعددة 

لم االسواق  متطلب  المنتجات والتكفي  باأللف طن الستخدام  هذه  يتم تصنيعه من  ا 
انتاجها   اليتم  والتي  الخاصة  المواصفات  ذات  المنتجات  ومن  االسواق  احتياجات 

 (. 9محليًا، وذلك كما هو موضح بالجدول رقم )
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السنوات التي شملتها الدراسة

راد سنوياالنسبة المئوية لقيمة التصدير لتكلفة اإلستي
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 ( المنتجات المستوردة لمصر من الحديد والصلب باأللف طن 9جدول رقم ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البند / السنوات 
سبائك نصف  

 مصنعة  
1176 1012 1613 2602 3085 3570 3994 2782 

منتجات حديد  
 طولية

1015 584 784 446 1533 2538 2761 552 

منتجات ذات 
 قطعات مختلفة 

813 668 901 855 1212 1375 1633 1808 

مواسير الحديد  
 الصلب 

316 306 348 326 328 392 803 393 

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, ,2019  

( التغير في كميات االستيراد السنوية من المنتجات 12كما بين الشكل البياني رقم ) 
التي يتم استيرادها من  الكميات  المختلفة للحديد والصلب، وكما هو مبين فإن أكبر 

لبليتات( والتي وصلت أكبر كمية لها  الخارج هي سبائك الحديد نصف المصنعة  ) ا
العام   لتشغيل   3994الى    2016في  الخامة األساسية  أنها تعد  العلم  ألف طن مع 

الى العام    2011مصانع الدرفلة المتعددة، وتزداد كمية االستيراد منها بدءًا من العام  
قدرها    2016 من    %294بزيادة  العديد  إلنتاج   الدرفلة  مصانع  قدرة  يؤكد   بما 

المنتجات المعدنية وقد تم خالل المسح الميداني شكوى من مصانع الدرفلة بوجه عام  
على زيادة الرسوم الخاصة بإستيراد البليتات والتي تتضح من مقارنة الكميات التي تم 

في   منها  العام    2017استيرادها  في  استيراده  تم  بنسة   2016بما  انخفضت  حيث 
اال   % 30,34قدرها   استيراد  يتم  العام    2782  ولم  في  طن  ويلي  2017ألف   ،

الطولية   الحديد  منتجات  الكمية  حيث  من  الخارج  من  استيرادها  يتم  التي  الكميات 
مصنعة   نصف  حديد  منتجات  تعد  منها  وكاًل  المختلفة  القطاعات  ذات  والمنتجات 
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السنوات التي شملتها الدراسة
سبائك ونصف مصنعة  منتجات حديد طولية
منتجات ذات قطعات مختلفة مواسير الحديد الصلب 

يمكن  والصلب  الحديد  مواسير  استيراد  وأن  كما  للتصنيع،  أخرى  مراحل  في  تدخل 
 .   2016ا يتم بكميات شبة ثابتة سنويًا في زيادة طفيفة في العام  القول بأنه

 باأللف طن  ( المنتجا المستوردة لمصر من الحديد والصلب 12الشكل البياني رقم ) 

 (  والتحليل والشكل البياني بواسطة الباحثة9المصدر جدول رقم )

مع العلم أنه قد تبين قيام المصانع المصرية بتصدير بعض المنتجات المثيلة لما يتم 
( رقم  بالجدول  مبين  هو  كما  تصدير  10استيراده  تم  حيث  سبائك   16(  طن  ألف 

لما يتم استيراده، وقد بلغت أكبر   %1,36بما يعادل    2010نصف مصنعة في العام  
تصديرها   تم  العام    181كمية  في  طن  يعادل    2013ألف  يتم    %6,95بما  لما 

العام   في  وذلك  تم تصدير  2013استيراده  فقد  الطولية  الحديد  منتجات  بشأن  أما   .
لما يتم استيراده ، وقد بلغت   %37,33بما يعادل    2010ألف طن في العام    379

بما   % 133,4بما يعادل    2013ألف طن في العام    595أكبر كمية تم تصديرها منه  
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الطل انخفاض  منتجات يفيد  أما   ، العام  ذلك  في  الطولية  الحديد  منتجات  على  ب 
بما يعادل    2010ألف طن في العام   776الحديد ذات القطاعات المختلفة فقد بلغت  

بكمية   2017مما يتم استيراده، وقد بلغت أكبر كمية تصدير لها في العام    % 95,4
نسبة ماتم تصديره    مما يتم استيراده، أي أن   %52,5ألف طن بما يعادل    950قدرها  

بالمقارنة  انخفضت  قد  المختلفة  القطاعات  ذات  الحديد  استيراده من منتجات  تم  لما 
يتم  لما  بالمقارنة  الحديد  لمواسير  استيراده، واليوجد تصدير  يتم  يتم تصديره وما  لما 

 استيراده من نفس البند. 

 باأللف طن ( المنتجات التصديرية لمصر من الحديد والصلب 10جدول رقم ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البند / السنوات 
سبائك نصف  

 مصنعة  
16 30 23 181 110 34 18 70 

 290 134 30 269 595 347 568 379 منتجات حديد طولية 
منتجات ذات قطعات  

 مختلفة 
776 777 474 1141 770 135 437 950 

مواسير الحديد  
 الصلب 

 اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد  اليوجد 

The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK ,2019  

 ( رقم  البياني  الشكل  التي  13ويوضح  االعوام  التصدير خالل  منتجات  في  التغير   )
كافة   أن  ظاهرة  وجود  مع  البحث  الحديد  شملها  من  المختلفة  التصدير  منتجات 

، وقد اتخذت  2015والصلب قد بلغت أقل قيمة لها في كل بند على حدى في العام  
جميعها اتجاه في الزيادة في الكميات المصدرة لكاًل منها على حدى خالل االعوام  

المنتجة    2017،  2016 والكميات  التصنيعية  القدرات  زيادة  يفيد  بما  منتظم  بشكل 
 . منها
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السنوات التي شملتها الدراسة

سبائك ونصف مصنعة  منتجات حديد طولية منتجات ذات قطعات مختلفة

 ( المنتجات التصديرية لمصر من الحديد والصلب باأللف طن 13الشكل البياني رقم ) 

 (  والتحليل والشكل البياني بواسطة الباحثة 10المصدر جدول رقم )

يتم  الحديد  خام  أن  يتبين  الدول  من  العديد  في  الحديد  صناعة  تتبع  خالل  ومن 
استخراج الحديد من باطن االرض أو من  الحصول عليه بشكل عام من خالل مناجم  

الكوك  الجيري وفحم  بالحجر  ، ويتم مزجها  الدول  ببعض  السطحية  الطبقات  بعض 
 وصهرها باالفران العالية للحصول على خامات الحديد االولية . 

كما أن هناك مصدر أخر وأساسي للحصول على خامات الحديد والصلب من خالل  
)مخ عن  والناجمة  الحديد  والمعدات خردة  واالالت  والسفن  للسيارات  الحديد  لفات 

والمنشآت المعدنية وبعض نفايات المنشآت الخرسانية( حيث يتم إعادة تدوير الخردة  
الى   تصل  من خالل    (BOWYER, J.,& Others2015)بالوزن    %100بنسبة 

عدة طرق للحصول على خام الحديد التي يتم إعادة درفلتها للحصول على منتجات 
الحديد  الحد بداية صناعة  أن  المنشورة  االبحاث  تبين من خالل  ، وكما  المتعددة  يد 
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بمصر كانت ببداية القرن التاسع عشر من خالل إعادة صهر خردة الحديد للمعدات  
ومخلفات الحرب العالمية بهدف تحقيق االستفادة منها ، لذلك فقد تم في هذا البحث  

والمس المصدرة  الحديد  خردة  كميات  )   توردةتحديد  رقم  بالجدول  مبين  هو  (  11كما 
المصدر   الحديد  خردة  سعر  متوسط  حساب  تم  كما   ، القيمة  حيث  من  وكذلك 

تى العام  وح  2010والمستورد بالدوالر ، وذلك للسنوات التي شملها البحث من العام  
2018   . 

 الحديد وسعر كل منها ( بيانات الكميات المصدرة والمستوردة سنويا من خردة   11جدول رقم ) 

Database United Nations Comtrade-  المصدر : الصف االول والثاني والرابع والخامس
2019,2020. International Trade Statistics, World Trade Organization, (WTO) 

 والصف الثالث والسادس تم االستنتاج بواسطة الباحثة 

( الكميات المصدرة والمستوردة من خردة الحديد سنويًا 14ويبين الشكل البياني رقم ) 
أقل   الكمية  الحديد من حيث  أن تصدير خردة  البياني  بالشكل  يتضح  بالطن، وكما 

طن  وبمقارنتها بإستيراد   30564بكثير من كميات االستيراد وبمتوسط سنوي قدره  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البند
تصدير خردة  

 5465.277 8878.316 6141.611 5961.882 21752.46 64513.65 26282.51 22201.63 113879.1 الحديدالكمية بالطن
قيمة المصدر من الخردة  

 5760.929 8312.913 6108.435 6434.929 11627.39 20749.57 16208.73 14875.32 8370.18 باأللف دوالر 
متوسط سعر طن الخردة  

 1054.096 936.3164 994.5982 1079.345 534.5324 321.6306 616.7115 670.0101 73.50061 المصدرة بالدوالر 
استيراد خردة الكمية 

 2708885 2059151 855330.8 858902.6 2137726 888547 2098721 2282537 1711398 باالطن 
استيراد خردة القيمة  

 901102.4 556445.3 230980.5 319700.7 982216.9 1068970 934396.8 1032865 669353.8 باأللف دوالر 
متوسط سعر طن الخردة  

 332.647 270.2304 270.0481 372.22 459.4682 1203.054 445.2221 452.5073 391.1152 المستوردة بالدوالر 
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السنوات التي شملتها الدراسة
تصدير خردة الحديدالكمية بالطن

استيراد خردة الكمية باالطن 

( التفاوت الكبير من الكميات المستوردة 13قم ) خردة الحديد والذي يتبين من الشكل ر 
طن بما   1733466خالل االعوام التي شملها البحث وبمتوسط استيراد سنوي قدره   

ضعف لمتوسط الكميات المصدرة سنويًا ، ويعد ذلك مؤشر تميز لقدرة   56,7يعادل  
كبيرة   مصر على اعادة تدوير وتصنيع خردة الحديد لديها بالكامل، واستيراد كميات

 العادة تدويرها وتصنيعها من خالل مصانعها. 

 ( للكميات المصدرة والمستوردة من خردة الحديد سنويا  14الشكل البيانى رقم )              

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة 11المصدر جدول رقم )

أنه   يتضح  الحديد  من خردة  واستيراده  يتم تصديره  لما  السعرية  المقارنة  ومن خالل 
البياني   الشكل  المصدر من خردة الحديد بااللف دوالر كما يتضح من  الحديد  قيمة 

( شبه منتظمة وثابتة خالل السنوات التي شملها البحث وبمتوسط سنوي قدره  15رقم )
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قيمة المصدر من الخردة باأللف دوالر

استيراد خردة القيمة باأللف دوالر

تيراد السنوي لخردة الحديد فهي متغيرة الى حد ألف دوالر، بينما تكلفة االس  10939
لها   قيمة  أقل  بلغت  فقد  البحث  التي شملها  السنوات  ألف    230980,5كبير خالل 

ألف دوالر في العام    1068970أعلى قيمة لها  تمثل  ، بينما  2016دوالر في العام  

2013. 

 الحديد سنويا بالدوالر  ( قيمة المصدر وتكلفة المستورد من خردة  15الشكل البيانى رقم )   

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة11المصدر جدول رقم )

( التغير السنوي في متوسط سعر طن خردة الحديد  16ويوضح الشكل البياني رقم )
  2018الى عام    2010المصدر والمستورد في االعوام التي شملها البحث من عام   

حيث إرتفع متوسط سعر طن الخردة المصدر عن سعر طن الخردة المستورد وذلك  
وسط سعر طن خردة الحديد  ، بينما إتصف مت  2018الى العام     2014من العام   

من   االعوام  في  بالتفاوت  والمستورد  وبحساب   2013وحتى     2010المصدر   ،
المتوسط الكلي خالل السنوات التي شملتها الدراسة لسعر طن الخردة المصدر والذي  
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بلغ    697,86بلغ   قد  المستورد  الخردة  سعر  متوسط  بينما   ، للطن    466,28دوالر 
فاض متوسط سعر طن الخردة المستوردة عن متوسط سعر دوالر للطن بما يفيد انخ

طن الخردة المصدرة خالل االعوام التي شملها البحث ، حيث  يتم شراء طن الخردة  
من سعر طن الخردة المصدرة بما يمثل قيمة اقتصادية     %66,8المستورد بما يعادل  

 مضافة لصناعة الحديد والصلب بجمهورية مصر العربية.

( مقارنة بين متوسط التكلفة السنوية للطن من خردة الحديد المصدرة    16يانى رقم ) الشكل الب   
 والمستوردة سنويا بالدوالر 

 

 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة11المصدر جدول رقم )

وللوقوف على قدرات مصر التصنيعية لتلبية احتياجات االسواق المحلية من منتجات  
بمصر  الحدي السنوي  االنتاج  كميات  تتبع  تم  فقد  مصانعها  خالل  من  والصلب  د 

باأللف طن وكذلك كميات االستهالك السنوية لتلبية احتياجات االسواق من الصلب 
من  لالسواق  االحتياجات  لتلبية  سنويًا  استيراده  مايتم  وتحديد  طن  باأللف  الخام 
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المنت تم حساب نسبة  ، كما  بااللف طن  الخام  الخام بمصر  الصلب  الصلب  ج من 
(  12لتلبية احتياجات االسواق من الصلب الخام سنويًا كما يتضح من الجدول رقم ) 

التغير في كميات االنتاج السنوي من الصلب الخام والكميات المستوردة منه  ولتتبع 
يتضح     2018الى العام    2010بمصر خالل السنوات التي شملها البحث من العام  

االستهال حجم  شملها أن  التي  السنوات  كافة  في  السنوي  االنتاج  كمية  من  أكبر  ك 
( رقم  بالشكل  كما هو موضح  الخام  الصلب  االستيراد 17البحث من  يتطلب  مما   )

بلغت   حيث  االسواق  احتياجات  لتلبية  سنوي  استيراده بشكل  لماتم  المتوسطة  القيمة 
الدراسة  من عام   ،  ألف طن    3501تعادل    2018الى عام    2010خالل سنوات 

والصلب   الحديد  صناعة  ودعم  االستثمارات  زيادة  على  العمل  على  االمر  ويتطلب 
 بمصر لتلبية االحتياجات السنوية كحد أدنى دون الحاجة الى االستيراد . 

 ( يبين اإلنتاج واإلستهالك السنوي من الصلب الخام بمصر باأللف طن 12الجدول رقم )
 The World Steel Association, STEEL STATISTICAL YEARBOOK, 2018 ,2019 االول والثانيالصف المصدر :    
 والصف الثالث والرابع تم من خالل الباحثة   
 
 
 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان/السنوات 
اإلنتاج السنوي من  

 7807 6870 5036 5506 6485 6754 6627 6485 6676 الصلب الخام بمصر 

اإلستهالك السنوي من  
 الصلب الخام  

9332 7780 9468 9207 10182 10862 11683 10178 11067   

اإلستيراد السنوي من  
 3260 3308 6647 5356 3697 2453 2841 1295 2656 الصلب الخام  

اإلنتاج السنوي  نسبة 
 70.54% 67.50% 43.11% 50.69% 63.69% 73.36% 69.99% 83.35%  71.54% لإلستهالك 
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 يبين اإلنتاج واإلستهالك و االستيراد السنوي من الصلب الخام بمصر باأللف طن ( 17شكل رقم ) 

 
 والشكل البياني بواسطة الباحثة (  والتحليل واالستنتاج 12المصدر جدول رقم )

والوقوف على قدرة المصانع المصرية لتلبية احتياجات االسواق من الصلب الخام فقد  
هو مبين في الشكل  تم حساب نسبة االنتاج السنوي من خالل المصانع المصرية كما

والذي يبين أن أقل السنوات لقدرة الصناعة المصرية على تغطية    (18رقم )البياني  
، بينما   %43,11وبنسبة قدرها    2016تياجات االسواق المصرية كانت في العام  اح

احتياجات  تلبية  من  بمصر  والصلب  الحديد  صناعة  تمكنت  التي  السنوات  أفضل 
العام   في  كانت  قد  المحلي  قدرها    2011السوق  ان    %83,35بنسبة  مراعاة  مع 

%    150بما يعادل  ألف طن   11683قد بلغت    2016احتياجات االسواق في العام  
العام   من  السنوي  االستهالك  كمية  المشروعات    2011من  لحجم  كنتيجة 

في   والصلب  الحديد  من  الكميات  تلك  تطلبت  التي  الكبيرة  الصناعية  واالستثمارات 
التوجه    2016سنة   عام  بشكل  قلل  بما  الصرف  سعر  تعويم  تأثير  من  بالرغم   ،

االعب لزيادة  كنتيجة  الخارج  من  زيادة  لالستيراد  مع  ولكن  لالستيراد  المالية  اء 
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السنوات التي شملتها الدراسة
اإلنتاج السنوي من الصلب الخام بمصر باأللف طن
األستهالك السنوي من الصلب الخام باأللف طن
اإلستيراد السنوي من الصلب الخام باأللف طن
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السنوات التي شملتها الدراسة

نسبة اإلنتاج السنوي لإلستهالك

سنة   السنوية  من    2016االحتياجات  مايقرب  استيراد  تم  خارج    %56,89فقد  من 
 مصر.   

 من الصلب الخام بمصر خالل سنوات الدراسة( نسبة االنتاج السنوي لالستهالك 18شكل رقم )

 بواسطة الباحثة (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني 12المصدر جدول رقم )

 القيمة االقتصادية النتاج الحديد من تدوير خردة الحديد

الصناعات كثيفة   الحديد والصلب من  أن صناعة  البحثية والميدانية  الدراسات  بينت 
االستهالك للطاقة وتمثل تكلفة الطاقة الالزمة النتاج الطن من الحديد في المتوسط 

الكلية ال  %40الى    %20مابين   التكلفة  نتاج الطن من منتجات الحديد والصلب  من 
كما   ، االنتاج  في  المستخدمة  الوقود  أنواع  وبدائل  وسعر  للتكنولوجيات  طبقًا  وذلك 
خردة   من  والصلب  الحديد  من  النتاج طن  الالزمة  الطاقة  احتياجات  البحوث  بينت 
  ، المحجرية  الخامات  من  الطن  النتاج  الالزمة  الطاقة   احتياجات  وكذلك  الحديد 

كميات الحديد الخردة التي تم استيرادها، والتي تم تصديرها   (11)بين الجدول رقم  وي
والتكلفة السنوية لكاًل منهما باأللف بالدوالر ، وقد تم من خالل تلك البيانات بالجدول 
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( استنتاج تكلفة الطاقة الالزمة النتاج الطن من الحديد والصلب من خامات  13رقم )
التكلفة الخاصة بها طبقًا السعار جمهورية مصر العربية من    خردة الحديد ، كما بين

الكهرباء ، والتي حددت سعر كيلووات| ساعة  من الكهرباء للنشاط الصناعي بأسعار  
جنيه | كيلو وات، ومن خالل الرجوع الى المعايير   0.709بقيمة قدرها    2018سنة  

( البحث  بين  الحديد  (  Martelaro, N.,2016العالمية  من  الطن  انتاج  احتياجات 
كيلو وات | ساعة بما يعادل    6805.6والصلب من الخامات المحجرية ما يكافئ   

قدرها    من      4825.17تكلفة  الطن  انتاج  يتطلب  بينما  طن،   | مصري  جنيه 
تعادل   أقل   الحديد طاقة  الحديد والصلب من خردة   كلية    %62,2منتجات  بقدرات 

جنيه مصري|طن  ، بما   3003.4ات |ساعة  بتكلفة كلية   كيلو و   4236.1قدرها   
تعادل   الحديد  خردة  من  والصلب  الحديد  من  الطن  انتاج  في  الطاقة  في  وفر  يفيد 

تكلفة    % 37,8 حيث  من  اقتصادية  قيمة  الطاقة  من  الكبير  الوفر  من  القدر  ولهذا 
دل نفس التكلفة  الطاقة لمنتج كثيف االستهالك للطاقة، مع العلم أن بدائل الطاقة تعا

سواء محروقات أو غاز طبيعي  أو ..... ألخ، حيث تحسب التكلفة المعادلة النتاج 
 وحدة حرارية لتحقيق التوازن بين بدائل استخدام الطاقة .  1000

وكما تبين من تقييم قدرات مصر في صناعة الحديد والصلب خالل فترة البحث من  
عام    2010عام   باستي   2018الى  مصر  قدره قيام  بمتوسط   حديد  خردة  راد 

     % 100يتم تحويلها الى منتجات حديد وصلب بما يقرب من     الف طن  1733,466
من أوزان تلك الخردة ولذلك مردود اقتصادي وبيئي كبير حيث يتطلب انتاج طن من 

الخردة   الحديد والصلب من  الوزن    %62,2منتجات  الالزمة النتاج نفس  الطاقة  من 
الم الخامات  بيئية  من  وقيمة  االنتاج  تكاليف  في  اقتصادية  قيمة  يمثل  حجرية، وهذا 
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تدوير  انتاجه من  مايتم  ويعادل  للبيئة  الملوثة  الكربونية  االنبعاثات  كمية  في خفض 
 من متوسط كمية االنتاج السنوي خالل فترة البحث.  %26,8خردة الحديد نسبة قدرها 

يد والصلب من خردة الحديد  كما تم وقد تم حساب كمية الطاقة الالزمة النتاج الحد
الحديد   النتاج  المستهلكة  الطاقة  في  الوفر  وكذلك  الالزمة  الطاقة  تكلفة  حساب 

الدراسة من   استيرادها خالل سنوات  التي تم  الحديد  الى    2010والصلب من خردة 
( لتوضيح  19( ، والشكل البياني رقم )13كما هو موضح في الجدول رقم )   2018

االق واهمية القيمة   ، الحديد  خردة  من  والصلب  الحديد  انتاج  من  المضافة  تصادية 
 االستفادة من القيمة االقتصادية لتدوير خردة الحديد  ولدعم البيئة بوجه عام . 

ويمكن القول ان انتاج منتجات الحديد والصلب من تدوير خردة الحديد قد وفر على  
قيمته     ما  فترة  28,4مصر  خالل  مصري  جنيه  الى    مليون  باالضافة  الدراسة، 

المردود االقتصادي البيئي االيجابي من الوفر في الطاقة الالزمة لالنتاج في صناعة  
 هامة وكثيفة االستهالك للطاقة، والذي يمثل قيمة اقتصادية كبيرة. 

 (  يبين الكميات والوفر في الطاقة وكذلك التكاليف الالزمة لتدوير خردة الحديد 13جدول رقم ) 
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 ( ومن خالل المعدالت القياسية11المصدر : تم اعداده بواسطة الباحثة من بيانات جدول )

 

 مقدار تكلفة الطاقة والوفر بها بالمليون جنيه  ( 19الشكل البياني رقم ) 

 
 (  والتحليل واالستنتاج والشكل البياني بواسطة الباحثة  13)المصدر جدول رقم 
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السنوات التي شملتها الدراسة

تكلفة الطاقة الالزمة للتدوير بالمليون جنيه الوفرفي الطاقة الالزمة للتدوير بالمليون جنيه

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

مقدار الطاقة الالزمة  
للتدوير  

 بالكيلووات|ساعة 

7249.65326 9669.057 8890.391 3763.974 9055.619 3638.397 3623.267 8722.77 11475.10597 

تكلفة الطاقة الالزمة  
 للتدوير بالمليون جنيه 

5.14000416 6.855361 6.303287 2.668658 6.420434 2.579624 2.568896 6.184444 8.135850132 

مقدار الوفر في الطاقة  
الكهربائية  

 بالكيلووات|ساعة 

4397.43728 5864.98 5392.663 2283.122 5492.886 2206.95 2197.772 5290.989 6960.478928 

الوفرفي الطاقة الالزمة  
 للتدوير بالمليون جنيه 

3.11778303 4.158271 3.823398 1.618733 3.894456 1.564728 1.558221 3.751311 4.93497956 
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الفرص االقتصادية واالستثمارية الجديدة  بمصر في قطاع  صناعة 
 الحديد والصلب  

تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات اإلستراتيجية، حيث تقوم بدور رئيسي  
التنمية بوجه عام   في في  تدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  انها  ، كما 

بينت   حيث  المتميز  العائد  ذات  االستثمارية  الفرص  من  وتعد  هام  صناعي  قطاع 
ف المباشرة  االستثمارات  ان   العالمية  ينجم عنها الخبرات  الحديد والصلب  ي صناعة 

مما يتم استثماره كاستثمار   %250عوائد غير مباشرة متمثلة في قيمة مضافة   قدرها 
 مباشر في صناعة الحديد والصلب، 

 (2019 The World Steel Association,.) 
الحديد والصلب  بمصر في   تم ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة  هذا وقد 

من تلك االستثمارات أي   %96مليار جنيه تم توجيه   170خيرة بما يعادل السنوات اال
انع المتكاملة ونصف المتكاملة بينما تم توجيه مليار جنيه في المص  163,2مايعادل  

مليار جنيه،   6,8من تلك االستثمارات إلنشاء مصانع درفلة جديدة أي مايعادل    4%
 لحديد والصلب بمصر.  مما عمق القدرات التصنيعية في مجال صناعة ا

وبوجه عام تم حصر اجمالي فرص العمل في صناعة الحديد والصلب بمصر بما 
ألف وظيفة بمصانع الحديد والصلب بكافة انواعها بشكل مباشر )غرفة   30,4يعادل  

المعدنية   الصناعات،    –الصناعات  الخدمة 2019اتحاد  (،) مركز معلومات جهاز 
جمالي الوظائف المرتبطة بمنتجات مصانع الحديد  ، بينما تصل ا(  2019الوطنية،  

ألف وظيفة غير مباشرة  بمعدل     395,2والصلب عبر سلسلة التسويق والتوريد الى 
مباشرة    13 وظيفة  لكل  مباشرة   غير   The World Steel  2019)    وظيفة 

Association, ( ،)2019(KONAK, A.,& KAMACI, A., . 
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اال    البيانات  تحليل  خالل  )ومن  رقم  جدول  بين   وكما  رقم  1حصائية  والجدول   )
(  مايتم انتاجه وما يتم استيراده من منتجات الحديد والصلب بمصر حيث أن  12)

الكمية المنتجة السنوية من مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الحديد نصف المتكاملة  
ال الحديد والصلب لالسواق  الدرفلة التكفي االحتياجات من منتج  مصرية ،  ومصانع 

الى   ليصل  االنتاج  تطور  عام    7,8حيث  من  الدراسة  سنوات  خالل  طن  مليون 
المصنع    2018الى عام    2010 الصلب  ، وقد بلغت اجمالي صادرات مصر من 

الى   المصنع ليصل  العام    1,4ونصف  ( ،  2بالجدول رقم )  2018مليون طن في 
وا الحديد  لمنتجات  المحلي  االستهالك  اجمالي  الى  سنوات  وبالرجوع  خالل  لصلب 

بلغ   والذي  محدودة  بكميات  نسبيًا  يتفاوت  والذي  عام    11الدراسة  في  طن  مليون 
( يتضح من ذلك أنه يوجد عجز في الكميات المنتجة قدره  4بالجدول رقم )   2018

لتلبية احتياجات االسواق المحلية بعد   4,6 مليون طن في منتجات الحديد والصلب 
 ها.خصم الكميات التي يتم تصدير 

ويمكن القول أن  تطوير انتاج مصر لتلبية احتياجاتها من منتجات الحديد والصلب  
الى   أدنى  بحد  لتصل  االنتاجية  القدرات  رفع  يتطلب  المصنعة  ونصف  المصنعة 
فترة   بيانات  من  استنتاجه  تم  بمتوسط  وهي  السنوي  االستهالك  معدالت  متوسط 

قدره   استنتا  4,7  الدراسة  تم  والتي  السنوي  مليون طن   االستهالك  متوسط  من  جة 
من   الدراسة  فترة  خالل  وذلك  السنوي   االنتاج  ومتوسط  السنوي  التصدير  ومتوسط 

للنمو   2018الى    2010 التخطيط  االعتبار  بعين  االخذ  اهمية  الى  باالضافة   ،
وسوف    ، والصلب  الحديد  لمنتجات  المصرية  باالسواق  الزيادة  لمتطلبات  السنوي 

اتي الحتياجات مصر من منتجات الحديد والصلب ويدعم القدرات  يحقق ذلك اكتفاء ذ
االقتصادية والصناعية، وسوف يوفر فرص عمل جديدة وهامة في مجال صناعى  
القدرات  متوسط  واجمالي  الحالية  المباشرة  العمالة  اجمالي  الى  وبالرجوع  هام،   
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الجديدة و  المباشرة  العمالة  الحالية يمكن تحديد حجم   تقدر االنتاجية  المتوقعة والتي 
النتاج    22بعدد    وذلك   ، مباشر  عامل  كمية   4,7ألف   تعادل  والتي  مليون طن 

االنتاج المتوقع تنميته بإستثمارات جديدة ، وباستخدام نفس المعدالت الحالية بمصر  
المباشرة يتضح أنه من المتوقع ان يتم توفير   العمالة غير  ألف فرصة    287بنسب 

 شرة.  عمل جديدة غير مبا

 الفرص االستثمارية االقليمية والدولية  في قطاع  صناعة الحديد والصلب  

كما تبين انه من خالل مقارنة قدرات مصر االنتاجية في صناعة الحديد والصلب ان  
قدرات   مقارنة  من خالل  أنه  تبين  حيث  االفريقية  للدول  بالنسبة  لمصر  تميز  هناك 
على   والصلب  للحديد  المنتجة  الدول  بأكبر  بالمقارنة  واالنتاجية  االقتصادية  مصر 
والصلب   الحديد  صناعة  لقدرات  النسبي  التميز  يتضح   ، االفريقية  الدول  المستوى 

( ، حيث تبين أن الدول  1( والشكل رقم )1بمصر وذلك كما يتضح من الجدول رقم )
لم باالستيراد  قامت  قد  مجتمعة  ونصف  االفريقية  المصنعة  والصلب  الحديد  نتجات 

ألف طن    23859,5(  بمتوسط قدرة  5المصنعة خالل سنوات الدراسة  الجدول رقم)
والصلب  الحديد  في صناعة  انتاجها  لزيادة  لدى مصر  المتاحة  الفرصة  يؤكد  وذلك 

 لدعم التعاون واالستثمار والتبادل التجاري مع الدول االفريقية.   

ال البيانات  وأن  بالدول  كما  المحلية  االسواق  واحتياجات  واالستيراد  باالنتاج  خاصة 
تنتج   أنها  ، حيث  احتياج سنوي  ان هناك  الى  مليون طن سنويًا    26العربية تشير 

أسواقها   واحتياجات  باقي   53بمصانعها  توفير  على  فتعمل  سنويًا  طن  مليون 
)االت االستيراد  الحديد والصلب من خالل  السنوية من  للحديد  احتياجاتها  العربي  حاد 

تطوير   2019والصلب، حالة  في  لهم  للتصدير  استثمارية  فرص  وجود  يفيد  بما   ،)



 اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر                عزة على فرج ابراهيم             تاريخ قبول النشر2020/12/3

 76                                          المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدرات االنتاج بمصر من خالل استثمارات مصرية عربية مشتركة بما يدعم التبادل 
 التجاري في قطاع الحديد والصلب.

 تحليل النتائج 
ا -1 احتياجات  توفير  على  قادرة  بمصر  والصلب  الحديد  السواق  مصانع 

 المحلية سنويا . 
تم  انتاجه وما  تم  تتبع ما  أنه  من خالل  الفرض حيث  وقد ثبت عدم  صحة هذا 

من   الدراسة  شملتها  التي  االعوام  والصلب خالل  الحديد  من  الى    2010استهالكة 
( كما تم استنباط النسبة المئوية  لما يتم  12وذلك كما تبين في الجدول رقم )  2018

الى مايتم البياني رقم )   انتاجه  الشكل  ( بشكل  18استهالكه والذي تم توضيحها في 
الحديد   النتاج  المصرية  المصانع  ان  يوضح  بما  الدراسة  لسنوات  حدى  على  عام 
والصلب غير قادرة على تغطية متطلبات االسواق المحلية حيث بلغت اقل نسبة لما  

العام   في  استهالكه  ماتم  الى  انتاجه  قدرة    ،  %43,11بنسبة    2016تم  اكبر  بينما 
حيث وفرت   2011للمصانع المصرية لتغطية االستهالك المحلي قد كانت في العام  

مما تم استهالكه في ذلك العام ، ويتم استكمال احتياجات االسواق المحلية   83,35%
 من خالل االستيراد من الخارج .  

 
حديد تمتلك مصر القدرة الصناعية على انتاج الحديد والصلب من خردة ال -2

 بما يحقق قيمة اقتصادية للمصانع المصرية . 
أنه    حيث  الفرض  هذا  ثبت صحة  صناعة  وقد  في  مصر  قدرات  تقييم  خالل  من 

تبين قيام مصر     2018الى عام    2010الحديد والصلب خالل فترة البحث من عام  
  % 26,8تعادل نسبة قدرها    الف طن  1733,466باستيراد خردة حديد بمتوسط  قدره  

الى منتجات حديد من مت يتم تحويلها  البحث  فترة  السنوي خالل  االنتاج  وسط كمية 
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من   يقرب  بما  العلمية    % 100وصلب  المصادر  بينت  كما  الخردة  تلك  أوزان  من 
انتاج طن من  يتطلب  اقتصادية وبيئية كبيرة حيث  قيمة  المتخصصة وذلك يحقق  

الخردة   الحديد والصلب من  الالز   %62,2منتجات  الطاقة  الوزن  من  مة النتاج نفس 
بيئية   وقيمة  االنتاج  تكاليف  في  اقتصادية  قيمة  يمثل  المحجرية، وهذا  الخامات  من 

 في خفض كمية االنبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة . 

تتميز مصر بقدرة انتاجية تجعلها من افضل الدول بقارة افريقيا في مجال  -3
 صناعة الحديد والصلب بما يدعم التبادل التجاري المصري االفريقي 

السنوي من   االنتاج  بين  المقارنة  أنه  من خالل  الفرض حيث  وقد ثبت صحة هذا 
وال للحديد  المنتجة  الدول  واكبر  مصر  من  لكاًل  والصلب  افريقيا  الحديد  بقارة  صلب 

( رقم  الجدول  في  مبين  هو  وكما  افريقيا  وجنوب  )1وهي  رقم  البياني  والشكل   )1  )
والذي يوضح في كاًل منهما تقارب وتنافس  بين كميات االنتاج الكلية السنوية لكاًل  
السنوية لمصر في انتاج  افريقيا وقد تميزت قدرات االنتاج  من مصر ودولة جنوب 

، وان مصر تعد من اكبر الدول    2018،  2017،  2014العوام  الصلب الخام في ا
االعوام   في  الخام  للصلب  بنسبة 2018،  2017المنتجة  الزيادة  وصلت  وقد   ،

العام    23,39% أفريقيا.  2018في  جنوب  لقدرات   عن  المقارنة  من  يتضح  وكما 
ن أن  األفريقية  الدول  جميع  بإنتاج  بالمقارنة  والصلب  للحديد  االنتاجية   سبة مصر 

بالمقارنة    2010في عام    %40,15االنتاج السنوي للصلب الخام بمصر يصل الى  
   % 44,89باجمالي االنتاج السنوي لكافة الدول االفريقية لصناعة الحديد والصلب،و  

، بما يوضح قدرات مصر على انتاج الصلب الخام بالمقارنة بكافة    2018في العام  
ستهالك السنوي للفرد من الحديد والصلب بمصر  كما وان متوسط االالدول االفريقية،  

عام  بمتوسط  مصر  تميز  يتضح  افريقيا  قارة  في  الفرد  استهالك  بمتوسط  بالمقارنة 
كيلو للفرد سنويًا  بالمقارنة بمتوسط استهالك الفرد بقارة افريقيا بمعدل   117بمعدل  

الب  33 شملها  التي  الفترة  خالل  وذلك  الحديد  من  سنويًا  للفرد  عام  كيلو  من  حث 
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، بما يؤكد التميز النسبي في القدرات االنتاجية واالستهالكية  2018الى عام    2010
المشترك   المتاحة لالستثمار  الفرص  الحديد والصلب ويؤكد على  في مجال صناعة 
االفريقية   للدول  التنمية  ودعم  والصلب  الحديد  صناعة  مجال  في  االنتاج  لزيادة 

 ريقي .  والتبادل التجاري المصري االف
   توصيات ال

االجراءات   • وإتخاذ  االستيراتيجي  الحديد  الالزمة  التخطيط  مصانع  إلنشاء 
الخام   الحديد من  انتاج   فيها  المستقبلية والتي يتم  التوسعات  المتكاملة في  والصلب 

طبقًا   النهائي  المنتج  اعداد  في  تستخدم  التي  البليتات   انتاج  ثم  ومن  المحجري 
في   بما  كمية للحاجة   خفض  خالل  من  االقتصادي  االنتاج  لتحقيق  الدرفلة  ذلك 

 الطاقة المطلوبة للوصول للمنتج النهائي. 
دعم القدرات التنافسة لصناعة الحديد والصلب من خالل دعم الطاقة لزيادة   •

القدرة التنافسية العالمية وذلك من خالل الحوافز الضريبية المرتبطة بحجم االنتاج ،  
حماية رسوم  أسعار   ووضع  تثبيت  على  والعمل  المنافذ،  من  المستورد  الحديد  على 

تكلفة  في  أساسي  كعنصر  الطاقة  ألهمية  للمصنعين  معلنة  محددة  ألزمنة  الطاقة 
 االنتاج . 

المتابعة الدائمة لسعر تسويق الحديد بالدول المنتجة ، وسعر تسويقه كحديد   •
بذ لك على منتجات تلك مصدر لمصر ، وتطبيق رسوم االغراق في حالة االخالل 

 الدول من خالل تفعيل دور جهاز مكافحة الدعم واالغراق. 
مصانع  • الى  وتحويلها  الدرفلة  ومصانع  المتكاملة  نصف  المصانع  تطوير 

متكاملة وذلك لخفض تكاليف الطاقة الالزمة النتاج منتجات الحديد والصلب بأسعار 
 اقتصادية منافسة.  

ستقرار االستثمار الصناعي طويل االجل  اتخاذ االجراءات التي من شأنها ا •
 والتي يعد صناعة الحديد والصلب من بينها.  
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لتغطية  • محليًا  والصلب  الحديد  النتاج  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 
المنتجة محليًا  الشركات  الهيكلة واالندماج بين  اعادة  السنوية من خالل  االحتياجات 

 ذات قدرة تنافسية عالمية  أو عالميًا لضمان توفير المنتجات بأسعار
العربية   • الدول  الحديد والصلب محليًا واحتياج  المتاحة النتاج  للقدرات  نظرًا 

استثمارية    % 50.94الى استيراد حوالي   انشاء شركات  فيقترح  احتياجاتها  سنويًا من 
مظلة  تحت  محليًا  االنتاجية  القدرات  وتعظيم  السنوية  احتياجاتها  لتلبية  مشتركة  

 العربي لصناعة الحديد والصلب. االتحاد 
الطفرة  • تحقيق  على  حرصت  التي  للدول  العالمية  الخبرات  خالل  من 

في  وداعم  تنموي  اثر  لها  لما  والصلب  الحديد  صناعة  في  والصناعية  االقتصادية 
توفير فرص عمل يوصي بإتباع سياسات الحوافز الحكومية لقطاع الحديد والصلب  

 شروط ميسرة .  وتوفير االستثمارات المالية ب
والخبراء  • الطاقة  مجال  في  المتخصصة  البحوث  مراكز  بين  التعاون 

وتقليل  االنتاج  في  الحديثة   التقنيات  الستخدام  الحديد   انتاج  في  المتخصصين 
 احتياجات الطاقة بهدف خفض التكلفة الكلية لالنتاج .  

للبحوث  • مراكز  إنشاء  االمر  يتطلب  بمصر  الحديد  بصناعة  لإلرتقاء 
تطبيقية في مجال صناعة الحديد والصلب يعظم االستفادة من االمكانيات المتاحة ال

 من الخامات ومصادر الوقود المحلية.  
صناعة   • في  التصنيع  مراحل  خالل  االنبعاثات  كافة  من  االستفادة  تعظيم 

االضرار   وتقليل  اقتصادية  قيمة  من  لها  لما  المتكاملة  بالمصانع  والصلب  الحديد 
مثل الحديد    البيئية   في صناعة  كوقود  استخدامه  يمكن  والذي  الكربون  أكسيد  أول 

والصلب أو في تطبيقات أخرى، وكذلك مخلفات وشوائب الحديد )خبث الحديد( في  
 النافعة المراحل االولية من الصناعة والتي تستخدم في العديد من التطبيقات

عداد خريطة  انشاء شركة عربية متعددة الجنسيات بتعاون تقني دولي مع ا  •
عامة لمواقع وكميات توفر خامات الحديد على المستوى العربي ، والتخطيط النشاء  
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منتجات   من  العربية  االحتياجات  وتوفير  الخامات  تلك  الستخدام  عمالقة  مصانع 
 الحديد بالتكامل بين كافة الدول المشاركة.
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