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ل الشركات الصغيرة واملتوسطة الركيزة األساسية التي 
ّ
تشك

عتبر في دولة 
ُ
يقوم عليها االقتصاد  العالمي ، ولذلك فهي ت

قطر عنصًرا ضرورًيا يستوجب الدعم من أجل بناء اقتصاد 
قطر  بنك  ويضطلع  املعرفة.  على  يقوم  ومستدام  متنوع 
للتنمية بدور محوري في هذا اإلطار، حيث يسّهل إرساء نظاٍم 
يشّجع ريادة األعمال وإقامة املشاريع الجديدة على أساس 

مستدام في قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة.

يضــّم هــذا القطــاع املزدهــر فــي قطــر أكثــر مــن 320 شــركة صغيــرة ومتوســطة 

تعمــل فــي إنتــاج نحــو 2.2 مليــون طــن مــن منتجــات الصلــب النهائيــة.

كلمة الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن هشام السويدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك قطر للتنمية

يعّد الصلب أحد أكثر املعادن تنوًعا التي يستخدمها اإلنسان ولطاملا لعب هذا املعدن دوًرا جوهرًيا في التقدم االقتصادي 
بحيث أصبح من الشائع اعتبار استهالك الصلب أحد مؤشرات التنمية االقتصادية، ال سيما وأنه عنصر  العالمي، 
والواقع أن إنتاج الصلب في العالم ارتفع بنحو أربعة  أسا�سي في مختلف أنواع املباني واملركبات اآللية والصناعات. 
أضعاف خالل السنوات الخمسين املاضية ليواكب التوسع الذي شهده االقتصاد العالمي بمعدل 5.3 أضعاف خالل 
هذه الفترة. وهكذا كان الوضع أيًضا في دولة قطر، حيث اعُتبر استهالك الصلب مؤشًرا مهًما على االزدهار االقتصادي 
على مر السنوات. وخالل الفترة املمتدة بين عاَمي 2000 و2020، زاد استهالك منتجات الصلب الجاهزة في قطر بمقدار 
وال يزال الطلب على منتجات الصلب الجاهزة ينشأ  أضعاف.   4.8 فيما شهد االقتصاد توسًعا بمقدار  2.1 ضعًفا، 

معظمه عن قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

باإلضافة إلى ذلك، يعتبر نمو الطلب على منتجات الصلب الجاهزة مؤشًرا على تزايد أهمية صناعات الصلب النهائية 
ودورها في تنمية البلد.  

 من فرص التمويل والتكنولوجيا ومن دعم السياسات 
ً
وتواصل هذه الشركات تحسين قدرتها التنافسية، مستفيدة

 من هذه الشركات ينتقل من إنتاج املعادن اإلنشائية واملنتجات السلعية إلى مجاالت 
ً
 كبيرا

ً
الحكومية. واليوم بات عددا

 مثل إنتاج األنابيب واملواسير وفق املعايير العاملية. 
ً
أكثر تقنية

والجدير بالذكر أيًضا هو أن إنتاج منتجات الصلب النهائية في قطر ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب يقارب الخمسة في 
املئة4 خالل الفترة املمتدة بين العامين 2018 و2021، بينما انخفضت الواردات بنسبة تناهز الثمانية في املئة5  خالل 
ما يدل على أن الشركات املنتجة املحلية قد قللت من اعتمادها على دول االستيراد أكثر فأكثر خالل  الفترة نفسها، 

السنوات القليلة املاضية.

من هذا املنطلق، يركز هذا التقرير في املقام األول على فهم واقع قطاع الصلب في دولة قطر، ويسعى إلى توفير معلومات 
كما يستعرض التقرير فئات املنتجات التي يمكن  وباألخص منتجات الصلب النهائية.  مفيدة حول هذه الصناعة، 
اعتبارها فرًصا جاذبة، وذلك بناًء على ديناميكيات السوق السائدة واملتطورة، ليتعّمق في مناقشة ست فئات منها وفق 

رموز النظام املنسق بهدف تقديم تحليل شامل عنها.

وال يخفى أن دولة قطر تتمتع باستقرار سيا�سي واقتصادي وتملك بنية تحتية عالية الجودة، كما أن معدل الضرائب 
 عن ذلك، تزخر البالد بالعديد من فرص النمو التجارية، ال سيما 

ً
على الشركات فيها هو من بين األدنى في العالم. فضال

ز فيها الدولة على التوطين وتسعى إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وكل هذه 
ّ
في املرحلة الراهنة التي ترك

العوامل تجعل من قطر إحدى الوجهات املفضلة ملمارسة األعمال.

يقّدم هذا التقرير نظرة شاملة على قطاع صناعات الصلب النهائية في دولة قطر، وآمل أن يكون مفيًدا لكل األطراف 
املعنية داخل البالد. لذا أدعو القراء إلى االطالع على التقرير لإلملام بمعلومات تفصيلية عن آفاق هذا القطاع.
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1- نظرة عامة على قطاع الصلب
1.1 مسيرة تطّور قطاع الصلب

نسبة استحواذ الهند من اإلنتاج 

العاملي للصلب اخلام

نسبة استحواذ الهند

من منتجات الصلب النهائية

الشكل البياني 1: اإلنتاج العالمي من الصلب الخام بالمليون طن )1967 – 2020(

 ثابًتا من االقتصادات 
ً
بالترافق مع تطّور قطاع الصلب خالل السنوات الخمسين املاضية، يشهد استهالك الصلب تحوال

املتقدمة إلى الدول الطامحة لالنضمام إلى مجموعة االقتصادات املتقدمة للقرن الواحد والعشرين. والصين هي خير 
 في مطلع سبعينيات القرن العشرين، أصبحت الصين مركًزا 

ً
مثال على ذلك: فبعد أن كان إنتاج الصلب في البالد ضئيال

عاملًيا إلنتاج الصلب منذ العقد األول من القرن الواحد والعشرين، وتستأثر الصين بحوالي 56.7% من إنتاج الصلب 
الخام العالمي في عام 2020

لطاملا كان الصلب جزًءا أساسًيا من النشاط االقتصادي العالمي، سواء في عمق البحر أم في الفضاء. فالصلب عنصٌر 
رئي�سي ُيستخدم في تطوير البنية التحتية ألي بلد كان. ومن املعروف أن البنية التحتية هي مؤشر رئي�سي على مكانة البلد 
االقتصادية على املسرح العالمي، فهي ترفع إنتاجية الدولة وبالتالي تزيد قدرة الشركات على املنافسة وتعزز اقتصاد 
الدولة ككل. وتحتاج الدول الصلب إلنشاء بنية تحتية جديدة كالطرق وسكك الحديد واملباني والجسور وما إلى ذلك. 

ويعتبر استهالك الصلب على نطاق واسع مؤشًرا للنمو االقتصادي.

كما يشكل الصلب عنصر البناء األسا�سي في جميع املباني واملركبات والصناعات، حيث تم إنتاج  11,878 مليون طن 
2020، مع العلم بأن اإلنتاج العالمي للصلب ارتفع بمقدار 3.8 أضعاف بين عاَمي  متري من الصلب الخام في العام 

1967 و2020، رغم لجوء دوٍل مثل الواليات املتحدة وروسيا إلى خفض إنتاجها املحلي.

وتكمن قوة الصلب الحقيقية في إمكانية إعادة تدويره بصورة المتناهية من دون أن يفقد جودته، وفي كونه أقوى من 
 
ً
املعادن األخرى املتوفرة. ويتراوح متوسط عمر منتجات الصلب بين بضعة أسابيع بالنسبة للتغليف والعبوات، وصوال
حتى مئة عام للمباني والبنى التحتية. وسيبقى الصلب الركيزة األساسية والعامل التمكيني لتقّدم املجتمعات ألنه قوام 
املكّون الرئي�سي في مختلف الُنظم  بنى على الصلب الذي سيظّل 

ُ
االقتصاد الدائري الحقيقي. فُمدن الغد الذكية ست

كما أن التطور الذي يشهده قطاعا التعدين والرقمنة مع األتمتة داخل قطاع الصلب سيعزز ميزات  والتطبيقات. 
الصلب ويستحدث بالتالي استعماالت جديدة له في املستقبل.

 ويمكن قياس النمو الذي سّجلته الصين خالل العقدين املنصرمين من خالل مكانتها املهيمنة التي جعلتها أكبر دولة 
تشهد ارتفاًعا كبيًرا في استهالك الصلب. فهذه الزيادة الكبيرة في استهالك الصلب هي مؤشر على حصة الصين الكبرى من 
مشاريع التصنيع والبناء وغيرها من مشاريع البنى التحتية في العالم. ويشير هذا النمو أيًضا إلى اعتماد العالم ككل على 

ا كبيًرا في إنتاج الصلب وتسعيره على مستوى العالم.
ً
الصلب املصّنع في الصين، وهذا ما منحها نفوذ

أوروبا
الهند

االتحاد السوفياتي

آسيا وأوقيانوسيا
أفريقيا والشرق األوسط

أمريكا الشمالية

اليابان
أمريكا الجنوبية

كوريا الشمالية
الصين

1 تقرير للمنتدى االقتصادي العالمي مستند إلى بيانات الرابطة العالمية للصلب لعام 2021

)World Steel( المصدر: الرابطة العالمية للصلب

إال أنها تسعى إلى تصدير منتجات الصلب الجاهزة وشبه  ومع أن الهند تأتي في املركز الثاني بعد الصين بفارق كبير، 
الجاهزة إلى دول آسيا وأفريقيا والشرق األوسط.

إلى جانب الصين، تعتبر الهند ثاني أكبر دولة منتجة للصلب، حيث تستحوذ على نسبة 5.3% من إنتاج الصلب الخام 
العالمي وعلى نسبة 5.0% من منتجات الصلب النهائية العاملية. 

%5.3%5.0

نسبة استحواذ الصني من إنتاج 

الصلب الخام العالمي في عام 2020

%56.7
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2.1 التصنيف والتغطية

صناعة الصلب – المرحلة األولية  1.2.1

واليابان هي بلٌد آخر ساهم في إنتاج الصلب بشكل ثابت على مدى السنوات الخمسين املاضية. فبفضل استقرار البنية 
إلى جانب تقّدمها التكنولوجي، نجحت اليابان في الحفاظ على مكانتها في  التحتية وثبات النمو االقتصادي في البالد، 
هذا املجال. لكّن الفارق الرئي�سي بين اليابان والصين هو أن إنتاج اليابان موّجه بالدرجة الكبرى نحو تلبية احتياجات 
في حين عملت الصين على ترسيخ مكانتها كمركز إنتاج عالمي بقدر ما اهتّمت باالستهالك املحلي  االستهالك املحلي، 
والتصدير. وقد حافظت اليابان على مرتبتها الثالثة بين أكبر الدول املنتجة للصلب مع نسبة 4.47%  من إنتاج الصلب 

الخام العالمي و3.0% من منتجات الصلب الجاهزة العاملية.

)upstream( وعمليات  ف صناعة الصلب بحسب مراحل اإلنتاج وسلسلة التوريد، فتنقسم إلى عمليات أولية  صنَّ
ُ
ت

يمكن تصنيف الصلب ما بين صلب  وتبًعا للمادة الخام،   .)downstream( وعمليات نهائية   )midstream( وسيطة 
كربوني وصلب مقاوم للصدأ وسبائك صلب. يتبع الصلب الكربوني كامل مراحل اإلنتاج األولية والوسيطة والنهائية، في 
حين أن الصلب املقاوم للصدأ يشبه الصلب الكربوني إلى حّدٍ كبير، فيختلف عنه من حيث املعالجة والقطع وتصنيع 

األنابيب في املرحلة الوسيطة، إنما يشابهه من حيث العمليات النهائية.

هر. تعتمد طريقة  تبدأ املرحلة األولية مع املواد الخام، مثل خام الحديد وفحم الكوك املعدني، وُيستخدم فيها فرن الصَّ
عندما  ولهذا السبب،  الذي يعتمد بدوره على أعمال التعدين.  إنتاج الصلب هذه على خام الحديد وفحم الكوك، 
أصبحت أعمال التعدين محدودة خالل العام 2019 نتيجة املفاوضات التجارية بين الواليات املتحدة والصين، ومن ثم 

رت صناعة الصلب بأكملها.
ّ
في العام 2020 نتيجة الجائحة، تأث

 من االعتماد على خام 
ً
عند تصنيع الصلب بواسطة فرن القوس الكهربائي، يتم استخدام خردة الصلب والحديد بدال

الحديد وفحم الكوك املعدني. فالدول التي ال تستطيع الوصول إلى خام الحديد أو ال يتوفر فيها خام الحديد بالقدر 
نفسه، تستخدم خردة الصلب أو الحديد وتنتج الصلب بواسطة فرن القوس الكهربائي. تقوم الدول التي تلبي حاجتها 
من الطاقة بنفسها باستخدام فرن القوس الكهربائي إلعادة تدوير خردة الصلب املستوردة واملحلية. لكن إنتاج الصلب 
ر الخردة، ويعتبر بمثابة إضافة على عملية صناعة الصلب الحالية أكثر 

ّ
بفرن القوس الكهربائي محدوٌد بسبب قلة توف

من كونه تقنية إنتاج قائمة بذاتها.

نسبة إنتاج اليابان
من الصلب الخام العالمي

نصيب اليابان من منتجات الصلب 
الجاهزة العاملية

%4.4%3.0

2 الصلب العالمي في أرقام 2021 – تقرير الرابطة العالمية للصلب 

صناعة الصلب – المرحلة الوسيطة  2.2.1

تتطلب العمليات الوسيطة إلنتاج الصلب صهر الحديد على درجة حرارة عالية جًدا تبلغ 1,600 درجة مئوية تقريًبا، 
ثم خلطه بالكربون والكروم أو بمواد مضافة أخرى إلنتاج مختلف املنتجات شبه الجاهزة كالكمرات واملصبوبات 
املستطيلة واملربعات والبالطات من مختلف األشكال والكثافة. وتتم درفلة هذه املنتجات الوسيطة وقولبتها لتحويلها 

إلى منتجات جاهزة من الصلب.

صناعة الصلب – المنتجات الجاهزة   3.2.1
تتنوع منتجات الصلب الجاهزة بين قضبان، وقضبان تدعيم )حديد التسليح(، ومقاطع وقضبان أسالك، باإلضافة إلى 
املواسير واللفائف املدرفلة على البارد، واملواسير واللفائف املدرفلة على الساخن، والصلب املجلفن، والصفائح، ومواد 

سكك الحديد، والصفائح املقصدرة، واألنابيب امللحومة.

ستخدم املواسير واللفائف املدرفلة على الساخن في العمليات الصناعية والتحويلية بالدرجة الكبرى. وإذا كان قطر 
ُ
ت

قضيب الصلب أقل من 14 مم، يسّمى بالسلك؛ أما إذا كان قطره أكبر من 14 مم، فيسّمى قضيًبا. في معظم الحاالت، 
ستخدم القضبان ومنتجات املواسير األخرى في استعماالت مختلفة 

ُ
ستعمل قضبان حديد التسليح في البناء، في حين ت

ُ
ت

ومعالجة النفط  والهندسة املعمارية الحديثة،  وتجهيز األلبان واألغذية، ومحطات الطاقة،  في الصناعة الكيميائية، 
والغاز، ومنشآت معالجة املياه، ومحطات تحلية املياه، وما إلى ذلك.

مقاطع الصلب هي منتجات ذات تصميم مسبق ولها استعماالت محددة في البناء والصناعات. وتسمى هذه املقاطع 
بمقاطع الصلب العادية، وهي تتوفر بشكل وحجم محّددين. من األمثلة عنها املقاطع املزّواة التي يتم تصنيعها على شكل 
تان متساويتان؛ واملقاطع ذات الشكل T التي 

ّ
حرف L مع دعامتين، واملقاطع القنوية التي تتخذ الشكل C وتحيطها حاف

تتكون من شبكة وحافة مصممة على شكل T، واملقاطع على شكل I وتسمى أيًضا بكمرات الصلب.
كبير حيثما يكون الصلب  ُيستخدم هذا املنتج إلى حّدٍ  الصلب املجلفن هو صلب مطلي بالزنك لحمايته من التآكل. 
معّرًضا للعوامل البيئية في االستعماالت الخارجية، كاألبراج الكهربائية العالية التوتر، واملعدات الواقية، وكذلك في 

األجهزة املنزلية كالغساالت ووحدات تكييف الهواء.

املدارس والجسور واألرضيات وفي مرافق الصناعات  ستخدم في معدات بناء 
ُ
صفائح الصلب هي صفائح متموجة ت

ستخدم في تصنيع املعدات الثقيلة مثل الجرافات 
ُ
التحويلية واملنشآت الرياضية ومحطات القطار وما إلى ذلك. كما ت

واملاكينات.

ستخدم إلنتاج األصناف الجاهزة من الصلب مثل األنابيب واملواسير غير امللحومة 
ُ
هذه املنتجات النهائية هي مواد خام ت

وتلك امللحومة باملقاومة الكهربائية )ERW(؛ والتجهيزات وامللحقات؛ والهياكل؛ والخزانات والحاويات؛ والحبال السلكية 
افات السفن؛ واإلبر واملحاقن واملواقد وغيرها من 

ّ
والشبكات السلكية والسياجات؛ والسالسل الكروية ومرا�سي وخط

األجهزة االستهالكية.



صناعة الصلب – منتجات المرحلة النهائية  4.2.1

يمكن إخضاع منتجات الصلب الجاهزة ملعالجة إضافية من أجل إنتاج 
وتلك  امللحومة  غير  واملواسير  األنابيب  مثل  الصلب  من  جاهزة  أصناف 
واإلنشاءات،  وامللحقات،  والوصالت  الكهربائية،  باملقاومة  امللحومة 
والخزانات والحاويات، والحبال السلكية والشبكات السلكية والسياجات، 
افات للسفن، واإلبر واملحاقن واملواقد 

ّ
والسالسل الكروية واملرا�سي والخط

وغيرها من األجهزة االستهالكية. ولهذه املنتجات أوجه استعمال متنوعة، 
 في املاكينات واملعدات ومشاريع النقل والنفط والغاز 

ً
ستخدم مثال

ُ
حيث ت

والصناعة والبناء.

ُيعنى هذا التقرير بتقديم نظرة عامة على سوق منتجات الصلب النهائية، 
ويضع معايير مرجعية لهذه املنتجات بهدف تحديد الفئات الرئيسية الست 
- وفق رموز النظام املنسق - التي يمكن اعتبارها األكثر جذًبا باالستناد 
إلى ديناميكيات السوق السائدة. ثم يتطرق التقرير بشكل معّمق إلى هذه 

القائمة املختصرة بأهم فئات املنتجات.
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حديد
التسليح

 الصلب
المجلفن

قضبان
أخرى

الصفائح

المقاطع

المواسير
غير الملحومة

قضبان
األسالك

 مواد سكك
الحديد

 اللفائف
 المدرفلة على

البارد

 الصفائح
المقصدرة

 اللفائف
 المدرفلة على

الساخن

 المواسير
الملحومة

األنابيب
غير الملحومة

 األنابيب الملحومة
 بالمقاومة
الكهربائية

 وصالت األنابيب
والمواسير

 الشبكات السلكية
 والسياجات
المنسوجة

 أجهزة التدفئة
 والتهوية

وتكييف الهواء

األلواح
االرتكازية

 منتجات سك
الحديد والترام

 إنشاءات
الصلب

 الخزانات
والحاويات

 الحبال واألسالك
المجدولة

 األسالك
الشائكة

 السالسل
والمراسي

 المسامير
 والبراغي

والتوايض

 األجهزة
االستهالكية

فتحات
 المعاينة

وأغطيتها

الصلب الخام

منتجات الصلب النهائية

الصلب الجاهز

الرسم التوضيحي 1: تصنيف منتجات الصلب الجاهزة ونطاق استعمالها

المصدر: المقاالت اإلخبارية، والمواقع اإللكترونية لشركات إنتاج الصلب

مالحظة: لقد تمت اإلشارة إلى المنتجات المعروضة في هذا التقرير باللون األحمر
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الفحم أفران فحم 
الكوك

معمل 
التلبيد

خام الحديد

الحجر الجيري

الخردة

المواد الخام والتحضير صنع الحديد صنع الصلب الصب

منتجات الصلب الجاهزةالدرفلةالمنتجات شبه الجاهزة

فرن الصهر
فرن األكسجين 

القاعدي

فرن القوس 
الكهربائي

البوتقة 
)تكرير(

مربعات بالطات
صلب

مصبوبات 
مستطيلة

خط الدرفلة 
على الساخن

إعادة التسخين 
بفرن الصهر

منتجات 
أخرى

صفائح أنابيب قضبان
مواسير

مقاطع

الكويتسلطنة عمانالبحرينقطرالسعوديةإيراناإلمارات

3.1 مخطط أنشطة صناعة الصلب
يتم إنتاج الصلب على سبع مراحل )كما هو مبّين في الرسم التوضيحي رقم 2( تبدأ من معالجة املواد الخام إلى تكوين 

املنتجات الجاهزة مثل املقاطع والقضبان والصفائح واملواسير وغيرها.

تعتمد معالجة املواد الخام في معامل إنتاج الصلب على نوع الفرن املستخدم )فرن الصهر أو فرن القوس الكهربائي(، 
حيث يستعمل فرن الصهر خام الحديد وفحم الكوك املعدني كمواد أولية لُينتج الحديد املختزل املباشر )DRI( أو الحديد 
الخام الذي تتم معالجته بعد ذلك في فرن أكسجين قاعدي إلنتاج الصلب، بينما يستخدم فرن القوس الكهربائي خردة 

الصلب إلنتاج الصلب، وبذلك ال تدعو الحاجة إلى استعمال فحم الكوك وفرن الصهر.

يخضع الصلب شبه الجاهز ملعالجة إضافية في مصانع الصلب أو معامل الصلب املستقلة إلنتاج املنتجات النهائية. 
يعمل مصنع الصلب املتكامل على إنتاج منتجات الصلب شبه الجاهزة واملنتجات الجاهزة على حّدٍ سواء، مع العلم بأن 

عدد مصانع الصلب املتكاملة أقل بكثير من مصانع الصلب املستقلة في العالم.

الرسم التوضيحي 2: مخطط أنشطة صناعة الصلب

المصدر: مجلة New Steel Construction، المواقع اإللكترونية لشركات إنتاج الصلب

 World( وفًقــا للرابطــة العامليــة للصلــب
فــي  الخــام  الصلــب  إنتــاج  بلــغ   ،)Steel

الشــرق األوســط 

بينما بلغ مليون طن 
في العام 2020 

45.429.3
مليون طن 

في العام 2015 

والدول التي تنتج الصلب في املنطقة هي اإلمارات العربية املتحدة وإيران واململكة العربية السعودية وقطر والبحرين 
ر منتجات صلب 

ّ
وسلطنة عمان والكويت. ومن بين هذه الدول، تملك إيران والسعودية وقطر مصانع صلب متكاملة توف

جاهزة وشبه جاهزة.
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29.3 31.5
34.5 38

44.2 45.4

معدل النمو السنوي المركب: %9.2

2015 20202019201820172016
المعدات

بناء
الطائرات

األجهزة 
المنزلية

المركبات 
الفضائية

الماكينات 
الثقيلة

الشكل البياني 2: إنتاج الصلب الخام في الشرق األوسط )مليون طن(

وملا كانت دولة قطر أكبر موّرد للغاز الطبيعي في العالم وتستخدم فرن القوس الكهربائي إلنتاج الصلب، فهي ال تحتاج 
بالتالي إلى فحم الكوك بل تستخدم الغاز الطبيعي إلنتاج الصلب من الحديد املختزل املباشر، وهو حديد اسفنجي ُيصنع 

من خام الحديد وخردة الصلب. وهذا يقلل التلوث الناجم عن إنتاج الصلب بفضل استبدال الفحم بالغاز الطبيعي.

 )billets( وأهم شركة مصّنعة للصلب في قطر هي قطر ستيل التي توفر منتجات شبه جاهزة على شكل مربعات صلب
ومنتجات جاهزة على شكل حديد التسليح. في املقابل، يتم استيراد معظم املنتجات الجاهزة األخرى كاملقاطع واملواسير 

والصفائح الستعماالت محددة

الصلب معدٌن مهم ال غنى عنه في حياة كل سكان العالم. ويعتبر ارتفاع معدل استهالك الصلب في بلد ما مؤشًرا على 
أنشطة البناء ونمو البنية التحتية فيه بما أن الصلب هو املكّون املشترك بين كال املجالين. فالصلب معدٌن فريد يتمتع 
بموثوقية عالية واستخدامات متعددة في التصنيع والتطبيقات التجارية. كما أنه قابٌل إلعادة التدوير بالكامل، وهذا ما 
 صديقة للبيئة وفّعالة من حيث التكلفة وتتمتع بجدارة عالية يمكن التعويل عليها، سيما وأن استعماالت 

ً
يجعله مادة

إلى املاكينات الثقيلة واملركبات الفضائية والطائرات. وهذا   
ً
بدًءا من األجهزة املنزلية الشائعة، وصوال الصلب كبيرة، 

التنوع في أوجه االستخدام يجعل الصلب معدًنا مفيًدا ومطلوًبا على الدوام في أي بلد يتمتع بنمو اقتصادي مستقر.

 على مزاياه اإليجابية، ُيعتبر قطاع الصلب قطاًعا مهًما يوفر فرص عمل مباشرة في الدول املعنية بعملية 
ً
عالوة

مليون شخص بشكل مباشر في إنتاج الصلب والعمليات املرتبطة به في   6.2 إذ يشارك نحو  تصنيع الصلب. 
العالم. ومقابل كل وظيفتين في قطاع الصلب، تؤّمن سلسلة التوريد على امتدادها 13 وظيفة 

إضافية، ما يوفر فرص عمل غير مباشرة لقرابة األربعين مليون شخص في العالم3. 

 باالتجاهات العاملية، تشكل القوى العاملة في دولة قطر نسبة 75% تقريًبا 
ً
مقارنة

من سكانها. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشمل إنتاج الصلب، نحو 
7%4من إجمالي سوق العمل. فسياسات الدعم التي اتخذتها الحكومة القطرية 
توليد نسبة العمالة في  لتحسين قدرات الصناعات التحويلية املحلية أدت إلى  
من إجمالي السكان النشطين اقتصادًيا   %4.77  ~ لتصل إلى  القطاع التصنيع  

2020. وهذا يشمل التوظيف في الصلب والقطاعات  )15 عاًما فما فوق( في عام 
التي  كما أن خطط تسريع صادرات القطاع غير الهيدروكربوني،  الحليفة له أيًضا. 

م في إطار رؤية   عن الدعم املقدَّ
ً
نّصت عليها استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2022-2018، فضال

المصدر: الرابطة العالمية للصلب

2-  أهمية صناعة الصلب
مؤشر رئيسي على تطّور البنية التحتية والنمو االقتصادي  1.2

3 دور الصناعات التحويلية للصلب في االقتصاد العالمي The Role of Steel Manufacturing in the Global Economy  – تقرير أكسفورد إكونوميكس Oxford Economics للرابطة العالمية للصلب للعام 2019 
4 منظمة العمل الدولية، جهاز التخطيط واإلحصاء في قطر
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قادرة على زيادة قيمة اإلنتاج لقطاع  واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر،   2030 قطر الوطنية 
الصناعات التحويلية بنسبة 30%5  من العام 2019 إلى العام 2025.

تشير األبحاث التي أجرتها الجمعية الدولية القتصاديات الطاقة6 وشركة كيرني االستشارية7 ومعهد النشر الرقمي املتعدد 
ــا وثيًقــا بنمــو النشــاط االقتصــادي 

ً
التخصصــاتMDPI( 8( ووكاالت أخــرى إلــى أن اســتهالك الصلــب العالمــي يرتبــط ارتباط

بسبب استخداماته الكثيرة في تطوير املنتجات التي تؤثر على نمط الحياة الحديث. 

وخلصــت األبحــاث التــي أجرتهــا الرابطــة العامليــة للصلــب9  إلــى أن االقتصــاد الحديــث قــد ال يكــون مســتداًما بــدون الصلــب 
 حيوًيــا لإلنتــاج فــي مختلــف القطاعــات. وتقــّدر نتائــج هــذه الدراســة أيًضــا أن القيمــة التــي يضيفهــا قطــاع 

ً
الــذي يعتبــر عامــال

الصلــب باإلجمــال تبلــغ 2.9 تريليــون دوالر، أي مــا يناهــز 3.8% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي العالمــي. وتعــّد الصيــن املســاهم 
الرئي�ســي بحصــة 36% مــن القيمــة، فيمــا تســاهم الواليــات املتحــدة بنســبة 11% واليابــان بنســبة 9% مــن القيمــة املضافــة.

ــد 
ّ
 وتبلــغ املســاهمة املباشــرة لقطــاع الصلــب فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي العالمــي 1,825 مليــار ريــال قطــري، فــي حيــن تول

تريليــون ريــال قطــري.  4.4 الصناعــات املتعلقــة بالصلــب 

وبالفعل، سجلت السنوات التي شهدت اتجاًها متصاعًدا في الناتج املحلي اإلجمالي معدالت استهالك أعلى من الصلب. فقد 
ارتفع الناتج املحلي اإلجمالي العالمي من العام 2015 إلى العام 2019 بسبب النشاط االقتصادي القوي في قطاع البناء 
لت النشاط االقتصادي في 

ّ
والبنية التحتية. إال أن العام 2020 شهد انخفاًضا مفاجًئا بسبب جائحة كوفيد19- التي عط

العالم كله، بما في ذلك أسواق الصلب الرئيسية كالواليات املتحدة واليابان والهند والصين.

وكذلك شهد إنتاج الصلب الخام مسار نمو مماثل مع نمو السوق من العام 2015 إلى 2019، لكن إنتاج الصلب سّجل 
ا في العام 2020. وُيعزى هذا االتجاه في الغالب إلى إنتاج الصلب الخام الذي استؤنف في النصف الثاني من 

ً
ارتفاًعا بسيط

العام 2020 في الصين بينما كانت الدول الرئيسية األخرى ال تزال تعاني من آثار الجائحة.

غير أن الناتج املحلي اإلجمالي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتمد إلى حّدٍ كبير على قطاع النفط   
والغاز. وفي دولة قطر، حيث بلغ الناتج املحلي اإلجمالي في العام 2020، من حيث القيمة الثابتة، 648 مليار ريال قطري، 
جاءت نسبة 37% من الناتج االقتصادي من إنتاج النفط والغاز. ونظًرا إلى االعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز، 

تعتبر هذه املنطقة مختلفة عن النتائج الطبيعية العاملية حيث تتوقع أسعار النفط مسار التنمية االقتصادية. 

فانخفــاض أســعار النفــط مــن 237 ريــال قطــري للبرميــل )65.1 دوالر أمريكــي للبرميــل( فــي العــام 2018 إلــى 163 ريــال للبرميــل 
 إلــى الفائــض فــي إنتــاج النفــط، تســّببا بإجهــاد االقتصــاد وانخفــاض 

ً
)44.8 دوالر أمريكــي للبرميــل (10 فــي العــام 2020، إضافــة

اإلنفاق.

5   وثيقة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر، الصادرة عن رؤية قطر الوطنية ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
6 كثافة استخدام الصلب وظيفة حيوية للنمو االقتصادي Steel Intensity as a Dynamic Function of Economic Growth، ماثيو بورديغوني Mathieu Bordigoni، الصندوق األوروبي للتنمية اإلقليمية ERDF، “ال ديفانس”، فرنسا

7 إعادة كتابة قصة نمو قطاع الصلب في الهند - كيرني
8 المعادن/ المحددات االقتصادية والنوعية إلنتاج الصلب العالمي

9  دور الصناعات التحويلية للصلب في االقتصاد العالمي The Role of Steel Manufacturing in the Global Economy – تقرير أكسفورد إكونوميكس Oxford Economics للرابطة العالمية للصلب للعام 2019

10 إحصاءات وتحليالت مستقلة - إدارة معلومات الطاقة األمريكية

2.2 قياس إنتاج الصلب الخام مقارنًة بالنمو الثابت للناتج المحلي اإلجمالي

تريليون دوالر
2.9

من الناتج املحلي 
اإلجمالي العالمي

%3.8 القيمة التي يضيفها قطاع الصلب 
باإلجمال تبلغ:

أي ما يناهز

مليار ريال قطري
648

من الناتج االقتصادي
%37

تريليون ريال قطري
4.4

مليار ريال قطري
1,825

الصين
املساهم الرئي�سي بحصة

الواليات املتحدة
تساهم بنسبة

اليابان
تساهم بنسبة

9% من القيمة11% من القيمة36% من القيمة

د الصناعات املتعلقة 
ّ
تول

بالصلب
تبلغ املساهمة املباشرة لقطاع الصلب 

في الناتج املحلي اإلجمالي العالمي

بلغ الناتج املحلي اإلجمالي لدولة قطر في العام 
2020، من حيث القيمة الثابتة

جاءت من إنتاج النفط والغاز
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الشكل البياني 3: الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بأسعار 2015 الثابتة بالترليون دوالر 
أمريكي )2015 – 2020(

المصدر: البنك الدولي

المصدر: الرابطة العالمية للصلب

الشكل البياني 4: اإلنتاج العالمي من الصلب الخام بماليين األطنان )2015 – 2020(
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اتجاهات إنتاج الصلب الخام في منطقة الشرق   1.3.2
األوسط

إيــران هــي إحــدى أكبــر الــدول املنتجــة للصلــب فــي منطقــة الشــرق األوســط، 
حيــث ســّجلت معــدالت إنتــاج مرتفعــة علــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة. 
فقــد أّدى الطلــب املحلــي القــوي إلــى نمــو القطــاع بشــكل كبيــر، حتــى فــي العــام 
2020، فــي وقــت كانــت فيــه معظــم دول العالــم تواجــه تباطــًؤا بســبب جائحــة 

كوفيــد -19. 

علــى ســبيل املثــال، شــهدت كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة قطــر 
انخفاًضــا فــي إنتــاج الصلــب خــالل العــام 2020، فأغلقــت معامــل الصناعــات 
التحويليــة، وتأثــرت وتيــرة مشــاريع البنــاء والبنــى التحتيــة األخــرى. بالتالــي، كان 
النكمــاش النشــاط االقتصــادي خــالل ذلــك العــام تأثيــٌر ســلبي علــى قطــاع 
الصلــب، خصوًصــا فــي قطــر، حيــث انخفــض إنتــاج الصلــب فــي العــام 2020 
 باألعــوام الســابقة. ولــم تكــن قطــر الدولــة الوحيــدة 

ً
بأكثــر مــن 50% مقارنــة

على هذه الحال، بل شهدت دول مجلس التعاون الخليجي كلها انخفاًضا في 
اســتهالك الصلــب بنســبة وصلــت إلــى 23%11 مــن اســتهالكها املعتــاد، مــا أدى 

إلــى تراجــع اإلنتــاج والــواردات.

تستند اتجاهات إنتاج الصلب الخام بالدرجة الكبرى إلى النشاط االقتصادي العالمي، وقد شهدت هذه االتجاهات 
 مطردة خالل العقد املا�سي. فنتيجة توافر املواد الخام والتسعير والطلب من مشاريع البنى التحتية، سّجل اإلنتاج 

ً
زيادة

من إنتاج   %50 وقد استحوذت الصين على أكثر من   .2015-2020 3% خالل الفترة  معدل نمو سنوي مركب قدره 
رت على اإلنتاج في 

ّ
2020. ومع أن جائحة كوفيد-19 أث الصلب الخام، واستمر هذا املنحى من العام 2016 حتى العام 

أوروبا واليابان واملناطق األمريكية، إال أن الصين استأنفت أنشطة التعدين على نطاق واسع اعتباًرا من منتصف العام 
2020، وهذا ما أدى إلى زيادة هامشية في اإلنتاج خالل ذلك العام.

3.2 االتجاهات العالمية في إنتاج الصلب الخام

الشكل البياني 5: اإلنتاج العالمي من الصلب الخام بماليين األطنان )2015 – 2020(

المجموع: 1,878 مليون طن

الصين %56.7

اليابان %4.4

االتحاد األوروبي %7.4

رابطة الدول المستقلة %5.3

الواليات المتحدة والمكسيك 
وكندا %5.4

أستراليا ونيوزيلندا %2.2

الهند %5.3

دول آسيوية أخرى %7.5

دول أوروبية أخرى %2.1

أفريقيا %2.0

الشرق األوسط %2.6

أمريكا الوسطى والجنوبية %0.3

المصدر: الرابطة العالمية للصلب

11 المنتدى العالمي بشأن الطاقات الزائدة في الصلب – 22 سبتمبر 2020 بتنظيم من شركة حديد اإلمارات
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المتوسط التاريخي لسعر خام الحديد
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380

بينما
في الفترة

الشكل البياني 6: إنتاج الصلب الخام للبلدان الرئيسية في الشرق األوسط بماليين األطنان 
)2020-2016(

قطر

إيران

السعودية

المصدر: الرابطة العالمية للصلب، قواعد البيانات التجارية

معدل النمو
السنوي المركب

االتجاه السائد في االستهالك الفردي من الصلب  2.3.2
ينعكس انخفاض الطلب خالل العام 2020 في انخفاض نصيب الفرد من استهالك الصلب في العالم خالل العام نفسه. 
 التجاه الناتج املحلي اإلجمالي، حيث ارتفع من 2016 إلى 

ً
بع االستهالك الفردي العالمي من الصلب اتجاًها مماثال

ّ
وقد ات

2019، وانكمش في العام 2020.

سجلت الصين ارتفاًعا في االستهالك الفردي من 482 كيلوجرام في العام 2016 إلى 691 كيلوجرام في العام 2020، بينما 
شهد كل من الواليات املتحدة واليابان والشرق األوسط تراجًعا بين عاَمي 2016 و2020. فقد انخفض نصيب الفرد 
من استهالك الصلب في الواليات املتحدة من 284 كيلوجرام في العام 2016 إلى 242 كيلوجرام في عام 2020. وكذلك، 
انخفض استهالك الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من 240 كيلوجرام في العام 2016 إلى 187 كيلوجرام في العام 

.2020

الشكل البياني 7: االستهالك الفردي العالمي من الصلب بالكيلوجرام )2016 – 2020(

المصدر: الرابطة العالمية للصلب 

أسعار المواد الخام   3.3.2
شــهدت أســعار مــواد الصلــب الخــام منحــًى تناقصًيــا خــالل النصــف األول مــن العــام 2020 ثــم عــادت إلــى االرتفــاع تدريجًيــا 

بنهايــة الســنة بســبب زيــادة الطلــب عليهــا مــن الصيــن.

فبحلول منتصف العام 2020، كانت أســعار خام الحديد وفحم الكوك والخردة أقل بنســبة 9% و4% و3% على التوالي 
من األسعار التي ُسجلت خالل الفترة نفسها من العام 2019.

 كما بلغ املتوسط التاريخي لسعر خام الحديد – للفترة املمتدة من يناير 2008 إلى يونيو 2020 – 369 ريال قطري للطن، 
فيما بلغ السعر 380 ريال قطري للطن في يوليو 2020، وهو أعلى بشكل طفيف من املتوسط املسجل على املدى الطويل. 
ر تقلبات 

ّ
وُيشار إلى أن أسعار خام الحديد تعتمد إلى حّدٍ كبير على الصين، كونها أكبر مستورد لخام الحديد في العالم. وتؤث

فل نحو 1.6 طن من خام الحديد13.
ُ
األسعار على تكلفة الصلب بشكل كبير، حيث يستلزم إنتاج طٍن واحد من الحديد الغ

في الوقت نفسه، سّجل متوسط السعر التاريخي لفحم الكوك – بين يناير 2008 ويونيو 2020 – 661 ريال قطري، بينما 
بلــغ الســعر 350 ريــال قطــري للطــن12 فــي يوليــو 2020، أي نحــو نصــف املتوســط التاريخــي. وقــد بــدأ اآلن ســعر فحــم الكــوك 
باالرتفــاع بعــد أن أغلــق املنتجــون الصينيــون مناجــم الفحــم ألســباب تتعلــق بالســالمة والبيئــة، فــي حيــن خفــض املنتجــون 

اآلخــرون )مــا عــدا الصيــن( إمــدادات فحــم الكــوك بمقــدار 25 مليــون طــن فــي الســنة.

إلى

ريال قطري للطنريال قطري للطن

بلغ السعر

17 الرابطة العالمية للصلب – مقالة عن المواد الخام
18 تقارير “تطورات سوق الصلب” Steel Market Developments - تقرير الفصل الرابع من العام 2020 الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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3- تحليل صناعة الصلب الجاهز في قطر 
1.3 تحليل إنتاج الصلب الجاهز 

202020192018201720162015

0.971.861.851.751.891.78

202020192018201720162015

0.79
0.65 0.72

1.00 1.00

0.49 0.41
0.25

0.60 0.50
0.23

0.87

تشمل منتجات الصلب الجاهزة حديد التسليح واللفائف املدرفلة على البارد واللفائف املدرفلة على الساخن وقضبان 
في حين أن  األسالك واملواسير امللحومة ومواد سكك الحديد والصفائح املقصدرة واملقاطع والصفائح واملواد املجلفنة. 
بعض املنتجات، كاللفائف املدرفلة على الساخن وحديد التسليح والقضبان األخرى وقضبان األسالك واملواسير امللحومة، 
نتج في قطر، يتم استيراد صفائح الصلب الجاهزة واللفائف املدرفلة على البارد واملقاطع ومواد سكك الحديد واملواسير 

ُ
ت

امللحومة وغير امللحومة وقضبان األسالك من أجل تلبية الطلب في السوق القطري.

ُيعزى الطلب في السوق القطري على منتجات الصلب الجاهزة إلى األنشطة الصناعية كالنفط والغاز واملواد الكيميائية 
ومحطات معالجة املياه وتحلية املياه ومشاريع البنية التحتية األخرى. وبينما كانت البالد تعود إلى معدالت اإلنتاج املسجلة 
لتسّبب تباطًؤا   2020 خالل سنوات ما قبل الحصار وتشهد نمًوا ثابًتا في العاَمين 2018 و2019، جاءت جائحة العام 
في قطاَعي الصناعة والبنى التحتية وانخفاض في الطلب على منتجات الصلب الجاهزة بشكل كبير. فخفضت الشركات 
 )Q-COAT( القطرية املصنعة للصلب الجاهز إنتاجها، ومنها خليفة للصناعات الحديدية وشركة قطر لتغليف املعادن
وشاطئ البحر للحديد )Seashore Steel( وقطر ستيل )Qatar Steel(. في الواقع، انخفض إنتاج شركة قطر ستيل – وهي 
 بإنتاجها من الصلب الجاهز الذي بلغ 

ً
أكبر شركة لتصنيع الصلب الجاهز في قطر – بنسبة 50% في العام 2020 مقارنة

قت الشركة اإلنتاج في بعض املنشآت من أجل تلبية الطلب املحلي وحده بدًءا من 
ّ
1.86 مليون طن في العام 2019. وقد عل

ر الصادرات هي أيًضا بالجائحة.
ّ
الربع الثاني من العام 2020 مع تأث

الشكل البياني 8: إنتاج الصلب الجاهز في قطر بماليين األطنان )2015 – 2020(

الشكل البياني 9: االتجاه السائد في تجارة الصلب الجاهز في قطر بماليين األطنان 
)2020-2015(

معدل النمو السنوي المركب: -%11.4

)Metals Consulting International( المصدر: الرابطة العالمية للصلب، الشركة االستشارية الدولية للمعادنالمصدر: الرابطة العالمية للصلب، الشركة االستشارية الدولية للمعادن

صنع في قطر، في حين ال ُينتج سوى عدد قليل وبكميات ضئيلة من 
ُ
حديد التسليح هو أبرز منتجات الصلب الجاهزة التي ت

املنتجات الجاهزة األخرى كقضبان األسالك وأنواع أخرى من القضبان واملواسير امللحومة. ويبلغ سعر حديد التسليح 
 بمربعات الصلب واملنتجات األخرى التي يبلغ متوسط سعرها 1,567 ريال 

ً
1,889 ريال قطري للطن باملتوسط مقارنة

قطري للطن، وهذا ما يوضح - إلى جانب الطلب املرتفع - سبب تركيز الصناعة املحلية في قطر على حديد التسليح.

بات في الطلب بسبب انخفاض اإلنفاق العام 
ّ
شهدت صناعة الصلب الجاهز في دول مجلس التعاون الخليجي تقل

ر على حركة التجارة مع 
ّ
 عن ذلك، واجهت قطر في العام 2017 حصاًرا أث

ً
ومحدودية نشاط قطاع النفط والغاز. فضال

دول الشرق األوسط األخرى، وبالتالي على خطط توسيع القدرات. فتراجَع استيراد وتصدير الصلب في البالد بين العامين 
2017 و2020، وأصبح الحيز األكبر من اإلنتاج مخصًصا لتلبية الطلب املحلي، ما أدى إلى تراجع الصادرات في العام 
2017. في العام التالي، ارتفعت واردات الصلب بنسبة 1.7% فيما زادت الصادرات بنسبة 28.3% أما في العام 2019، 
فارتفعت الصادرات بنسبة 2.8% ولكن انخفض استيراد منتجات الصلب الجاهزة بنسبة 3.0% وقد أدت سياسات 
الدعم واملبادرات االستراتيجية التي اتخذتها الحكومة بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي إلى نمو اإلنتاج املحلي من الصلب 

الجاهز خالل العام 2019، وذلك قبل جائحة كوفيد-19 في العام 2020.

2.3 تحليل البيانات التجارية 

الوارداتالصادرات
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زوايا

قضبان

أشكال

صفائح

مقاطع

لفائف مدرفلة 
على البارد

لفائف مدرفلة 
على الساخن

المواسير 
والتوصيالت 

الفوالذية

حديد تسليح

منتجات القصدير

3.3 تقسيم السوق بحسب فئة المنتجات
ستخدم في تطبيقات متعددة على شكل زوايا وأشكال ومقاطع 

ُ
ُيصّنف الصلب الجاهز ضمن فئات من املنتجات التي ت

وحديد تسليح ولفائف مدرفلة على الساخن وقضبان وصفائح ولفائف مدرفلة على البارد ومنتجات القصدير واملواسير 
والتوصيالت الفوالذية. يعود نمط االستهالك العالمي لهذه املنتجات إلى األنشطة االقتصادية للبلد وطلبه على الصلب. 

وباإلضافة إلى املواد شبه الجاهزة، تستخدم القضبان واللفائف املدرفلة على الساخن بشكل واسع في صناعة األنابيب 
والتطبيقات الصناعية والتصنيعية وأنشطة البناء. فهي توفر تشطيًبا سطحًيا أفضل ملنتجات الصلب، وتتمتع بقدرة 
تشكيل عالية ومقاومة انبعاج ممتازة، باإلضافة إلى القدرة على مقاومة الشد وخصائص اللحام العالية. لذلك يرتفع 
الطلب على القضبان واللفائف املدرفلة على الساخن، بحيث تمثل 20.4% من جميع منتجات الصلب املصّدرة عاملًيا.

الصلب املجلفن هو أيًضا منتج جاهز مهم يرتفع الطلب عليه ألنه يمنع التآكل ويتمتع بمقاومة ممتازة للتلف امليكانيكي. 
وهذا ما يسمح باستخدامه في تطبيقات كثيرة وقطاعات مختلفة مثل الورق ولب الورق والكيماويات والبتروكيماويات 

واألغذية واملشروبات والسيارات وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والبناء واالتصاالت.

من   %37 يعّد حديد التسليح منتج الصلب الجاهز األكثر استخداًما ويستحوذ على نسبة  وبخالف النمط العالمي، 
إجمالي الطلب على منتجات الصلب الجاهزة. ذلك أن أنشطة البناء، مثل مشروع مدينة لوسيل ومشروع مشيرب قلب 
الدوحة ومشروع ميناء حمد ومشروع توسعة مطار حمد الدولي، تؤدي إلى زيادة الطلب على حديد التسليح واملواسير 

امللحومة في قطر.

 على ثلثي الطلب على منتجات 
ً
تستحوذ منتجات حديد التسليح وقضبان األسالك والقضبان الفوالذية األخرى مجتمعة

ستخدم بالدرجة الكبرى في قطاعات البناء والنفط والغاز. مع ذلك، فقد تراجع معدل 
ُ
الصلب الجاهزة في قطر، حيث ت

نجز تحضيًرا لكأس العالم 
ُ
االستهالك اإلجمالي لحديد التسليح خالل السنوات القليلة املاضية مع مشارفة املشاريع التي ت

على االنتهاء.

ستخدم قضبان األسالك لصنع املسامير واملثبتات واألسالك وما إلى ذلك، مع العلم بأنها تأثرت هي أيًضا 
ُ
في املقابل، ت

بتباطؤ حركة البناء والبنى التحتية. وقد تراجع استهالك املواسير امللحومة، املستخدمة بشكل أسا�سي في قطاَعي النفط 
رجم فقدان قيمتها السوقية إلى ارتفاع الطلب على املواسير 

ُ
والغاز، نتيجة استبدالها باملواسير غير امللحومة، وبالتالي ت

وبالفعل شهد هذا املنتج طلًبا مستمًرا على الرغم من االضطرابات االقتصادية الناتجة عن الحصار  غير امللحومة، 
والجائحة. مع ذلك، من املرجح أن يسّجل الطلب على هاتين الفئتين ارتفاًعا في املستقبل نتيجة مشروع توسعة حقل 
الشمال الذي تناهز قيمة استثماراته 111 مليار ريال قطري ويهدف إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 110 مليون طن سنوًيا 

بحلول العام 2027.

ومن املنتجات الفوالذية األخرى الشائعة االستخدام، نذكر أيًضا الصلب املجلفن الذي بقي الطلب عليه ثابًتا خالل 
السنوات املاضية. ويشار إلى أن قطر ال تنتج الصلب املجلفن محلًيا، بل تعتمد بالكامل على الواردات لتلبية الطلب 

املحلي. وتلبي الواردات أيًضا كامل الطلب املحلي على الصفائح واللفائف واملقاطع.

المصدر: الرابطة العالمية للصلب، الشركة االستشارية الدولية للمعادن

الشكل البياني 10: استهالك منتجات الصلب الجاهزة في قطر )2020( 

المجموع: 969,000  طن

حديد التسليح %36.7

قضبان أخرى%13.7

الصلب المجلفن %6.3

الصفائح المقصدرة %0.3

إجمالي الصفائح %4.6

اللفائف المدرفلة
على الساخن %2.9

%13.0 األنابيب الملحومة 

قضبان األسالك%8.8

المواسير غير الملحومة %9.8

مواد سكك الحديد %0.1

المقاطع %2.5

اللفائف المدرفلة
على البارد %1.3
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الطلب على هذه الفئة لم يسترجع مستوياته  لكّن  أما صفائح الصلب، فمن الشائع استخدامها في عملية التصنيع. 
السابقة بعد حصار العام 2017. وقد تضرر أيًضا الطلب على اللفائف املدرفلة على الساخن بسبب تفضيل قطاعات 

االستخدام النهائي منتجات أخرى يمكن استعمالها في تصاميم البناء العالية الدقة.

والنقل والسيارات والتغليف والسلع  ُيستخدم هذا الصلب الجاهز في قطاعات البناء  في ما يتعلق بمقاطع الصلب، 
املعّمرة. ومع أن الطلب عليه شهد ارتفاًعا كبيًرا في العام 2018، إال أن هذا االرتفاع كان استثنائًيا، إذ عادت معدالت 

استهالكه لتستقر على مستوياتها املسجلة خالل فترة الحصار.

ومن ناحية اللفائف املدرفلة على البارد، تقتصر استعماالتها على األوجه التي تتطلب نوًعا ناعًما ومنخفض الطواعية 
فإن  وبما أن قطر ال تملك قطاع صناعًيا قوًيا لهذه املنتجات،  مثل األجهزة املنزلية واألثاث والخزائن.  من الصلب، 

 في االنخفاض تدريجًيا.
ٌ
استخدام اللفائف املدرفلة على البارد آخذ

وكذلك، شهدت الصفائح املقصدرة ومواد سكك الحديد تراجًعا بعد الحصار. ومع أن التركيز على تشجيع الصناعات 
الغذائية وقطاع خدمات األطعمة واملشروبات في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 قد يؤثر بشكل إيجابي على الطلب بعد 

.
ً

العام 2025، من املتوقع أن يكون الطلب املحلي على مواد سكك الحديد ضئيال
ا على الساحتين العاملية واإلقليمية؛ إذ تقتصر حصتها من إنتاج الصلب العالمي على 

ً
أما دولة قطر فتؤدي دوًرا بسيط

0.1% فقط. وفي منطقة الشرق األوسط، تعّد إيران والسعودية من الدول الرئيسية املصّنعة للصلب الجاهز بنسبة 
1.5% لألولى و0.4% للثانية من اإلنتاج العالمي للصلب الجاهز.

ل اآلالت الثقيلة 
ّ
على الصعيد العالمي، ُيستخدم أكثر من نصف منتجات الصلب الجاهزة في أنشطة البناء، بينما تمث

ستخدم هذه املنتجات في قطاع السيارات، ولكّن قطاع 
ُ
والسيارات أوجه االستعمال الرئيسية األخرى. أما في قطر، فال ت

النفط والغاز واملياه املهم يحل محل فئات السيارات واملعدات امليكانيكية.

3.4 مكانة قطر في القطاع العالمي لصناعة منتجات الصلب الجاهزة

الشكل البياني 11: استعماالت منتجات الصلب في العالم )2020(

الشكل البياني 12: استعماالت منتجات الصلب الجاهزة في قطر )2020(

المجموع
 1,878 

مليون طن

المجموع
 969,000 

طن

البناء

البناء

الهندسة والكهرباء

النفط والغاز والمياه

المعدات الميكانيكية

مستلزمات النقل األخرى

النقل

غير ذلك

المعدات الكهربائية

األجهزة المنزلية السيارات

المنتجات المعدنية

المصدر: الرابطة العالمية للصلب، الشركة االستشارية الدولية للمعادن

المصدر: الرابطة العالمية للصلب، الشركة االستشارية الدولية للمعادن

 %52.0
 %16.0

 %12.0

 %10.0

 %
5.0

 %
3.0

 %
2.0

 %60.4

 %16.3

 %14.8

 %5.3

 %
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ميتال  أرسيلور  الثانية شركة  املرتبة  في 
)Arcellor Mittal( مع نسبة :

من إجمالي إنتاج 
الصلب في العالم

Chi- )تستحوذ شركة تشاينا باوو غروب 
na Baowu Group( وحدها على نسبة :

من إنتاج الصلب باعتبارها أكبر شركة 
تنتج  حيث  العالم،  في  للصلب  منتجة 

115.29 مليون طن

تهيمن الصين عاملًيا على صناعة الصلب 
 2020 وقد استأثرت في العام  الجاهز، 

بنسبة :

من إجمالي
إنتاج الصلب الجاهز
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من إنتاج اململكة 
العربية السعودية

من إنتاج
إيران

تملك إيران خمس 
شركات للصلب

تسع شركات للصلب
تعمل في السعودية

يعّد قطاع البناء أكبر شريحة لالستخدام النهائي ملنتجات الصلب الجاهزة في قطر. وعلى الرغم من تراجع حجم الطلب 
إلى %60.4 )2020( من إجمالي استهالك الصلب الجاهز، ال يزال يشكل املصدر  في هذا القطاع من 78.3% )2015( 
األكبر للطلب على الصلب. وفيما ُيتوقع أن تنمو سوق البناء في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.1 في الفترة بين 

العامين 2021 و2025، سيواصل القطاع تحريك عجلة سوق منتجات الصلب الجاهزة.

ويساهم قطاع النفط والغاز هو أيًضا في الطلب على الصلب الجاهز. فمع أن تراجع إنتاج النفط في العام 2020 تسّبب 
بانخفاض الطلب، من املرجح أن يساهم هذا القطاع في الطلب على منتجات الصلب الجاهزة مع انتعاش أسعار النفط 
على خلفية الطلب العالمي. فمشروع توسعة حقل الشمال يعتبر مهًما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر زيادة 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال في قطر بنسبة %43. وإضافة إلى هذا املشروع، فإن مشاريع النفط والغاز األخرى، على غرار 
مشروع إعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي، ومشروع غاز برزان املمول من شركة قطر للبترول بقيمة 41 مليار ريال 
قطري، ومشروع راس غاز البالغة قيمته 38 مليار ريال قطري14، هي املشاريع الرئيسية التي ستعزز الطلب على الصلب 

خالل السنوات املقبلة.

وكذلك تندرج قطاعات الهندسة والكهرباء والسيارات ضمن قطاعات االستخدام النهائي الرئيسية األخرى التي تساهم 
في الطلب على الصلب الجاهز في قطر. لكن حصتها ال تزال متدنية نسبًيا نظًرا إلى عدم وجود شركات كبيرة تملك منشآت 
لتصنيع اآلليات الكهربائية والسيارات في البالد. مع ذلك، قد يتغير الوضع بعد العام 2025 في ضوء حرص الحكومة 
منشآت لتصنيع السيارات  لبناء  أمثال فيسكر وفولكس فاجن وغيرها،  على العمل مع شركات السيارات األوروبية، 

الكهربائية في قطر.

مع أن قطاع الصلب في قطر يتمتع بدعم حكومي قوي وطلب محلي ثابت، إال أن إنتاجه السنوي من الصلب الخام ال 
يشكل سوى %15 من إنتاج اململكة العربية السعودية و%4 فقط من إنتاج إيران. 

14 ميد )MEED( - قطر

 عن ذلك، تعّد شركة قطر ستيل املنتج 
ً
وفي حين ُيحتمل أن تزيد قطر طاقتها اإلنتاجية اعتباًرا من العام 2025، فضال

الرئي�سي الوحيد للصلب في قطر، في حين تملك إيران خمس شركات للصلب وثمة تسع شركات تعمل في السعودية.

إنتاج قطر السنوي من الصلب الخام ال يشكل سوى:
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5.3 تحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر في الطلب على الصلب الجاهز

ا مهًما لنمو قطاع البناء والبنية التحتية فيها خالل 
ً
شكلت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 محرك

الفترة املمتدة من العام 2018 إلى العام 2021.

الطرق واملستشفيات  من بناء  في مختلف مشاريع البنى التحتية،  »أشغال«  وتشارك هيئة األشغال العامة القطرية 
واملؤسسات التعليمية إلى املشاريع البلدية ومشاريع تطوير الطرق، فتحافظ هذه املشاريع على استقرار الطلب على 

أنشطة البناء املحلية، مع تقدم البالد نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي تم إطالقها للفترة 2022-2018، إلى تحقيق النمو االقتصادي من خالل 
تنفيذ أنشطة في القطاع غير النفطي والغازي في مجاالت البضائع والخدمات التجارية، وبالتالي تقليل االعتماد الكبير 
على قطاع النفط والغاز. وتتضمن هذه االستراتيجية أيًضا ترشيد اإلنفاق الحكومي لتحقيق التوازن في الوضع املالي 

العام للدولة وتسهيل مساهمة القطاع الخاص في املشاريع الكبرى.

وبما أن نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في قطر هو ثاني أعلى معدل في العالم، وهو ما يعزى بشكل أسا�سي إلى 
امتالك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، تعمل الدولة اليوم على تنويع اقتصادها لضمان النمو 
ا 

ً
بشكل عام والحد من االعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد خصصت امليزانية العامة لدولة قطر للعام 2021 مبلغ

وقدره 16.5 مليار ريال قطري للرعاية الصحية – ما يعادل %8.5 من إجمالي اإلنفاق – و17.4 مليار ريال قطري للتعليم، 
أي ما نسبته %8.9 من مجموع النفقات15.

يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 80% على األقل من اإليرادات الحكومية بشكل مستمر منذ العام 162014. ومن بين 
مشاريع النفط والغاز، يعتبر حقل الشمال مشروًعا مهًما يمتد على مساحة تزيد عن 6,000 كيلومتر مربع، ويحتوي على 

نحو 900 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي )أي نحو 10% من االحتياطيات املعروفة في العالم(.

تتم معالجة الغاز من هذا الحقل إلنتاج الغاز الطبيعي املسال وتحويل الغاز إلى سوائل وتصنيع سوائل الغاز الطبيعي 
وغير ذلك من الصناعات املتعلقة بالغاز، باإلضافة إلى غاز خطوط األنابيب املعّد للتصدير. من املرجح أن يبدأ تشغيل 
هذا املشروع بحلول نهاية العام 2023، ومن املتوقع أن يكون محطة بارزة في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

 
من املرجح أن يزيد مشروع توسعة حقل الشمال طاقة إنتاج الغاز الطبيعي املسال في قطر من 77 مليون طن سنوًيا 
إلى 110 مليون طن سنوًيا، بزيادة تقارب 43% ومن املتوقع أن ترتفع إلى 64% لتصل طاقة اإلنتاج إلى 126 مليون طن 
سنوًيا من الغاز الطبيعي املسال بحلول العام 2027. يعتبر مشروع التوسعة هذا أحد أكبر املشاريع في العالم وواحًدا من 
أكثر املشاريع ربًحا في قطاع الطاقة. ومن شأن مشاريع أخرى، كمشروع إعادة تطوير حقل بوالحنين النفطي ومشروع 

 الطلب على الصلب في قطر.
ً
غاز برزان، أن تحّرك مباشرة

15   جهاز التخطيط واإلحصاء في دولة قطر

مشاريع النفط والغاز  1.5.3

16   الدليل التجاري لدولة قطر، البنك الدولي
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تشمل مشاريع
 البنى التحتية

األخرى:

 57 بميزانية قدرها  توسعة مطار حمد الدولي، 
مليار ريال قطري لزيادة مساحة املحطة الحالية 

بمقدار 400 ألف متر مربع

وبناء  تصميم  يشمل  الذي  حمد،  ميناء  مشروع 
 1,626 مرافق لألمن الغذائي ومستودعات بقيمة 

مليار ريال قطري17. 

بقيمة  الدوحة  قلب  مشيرب  مشروع 
أول  سيكون  قطري:  ريال  مليار   16.7
مشروع مستدام بالكامل لتجديد وسط 
وسط  على  سيحافظ  حيث  املدينة، 
الوقت  في  ويحّدثه  التاريخي  الدوحة 

نفسه في مشروع متعدد االستخدامات

مشروع مدينة لوسيل لتطوير الواجهة 
البحرية السكنية والتجارية بقيمة 167 

مليار ريال قطري

 على أهداف رؤية قطر الوطنية املتمثلة بضمان تحسين أسلوب الحياة وتحقيق االكتفاء الذاتي وتعزيز األنشطة 
ً
عالوة

الصناعية، من شأن سلسلة من مشاريع البناء والبنى التحتية أن تدعم الطلب على الصلب في قطر خالل السنوات 
القليلة املقبلة.

مشاريع البنى التحتية  2.5.3
تعمل هيئة األشغال العامة القطرية »أشغال« على تنمية البنية التحتية من خالل برامج متعددة كالطرق السريعة 
املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية واملعاهد التعليمية واملنتزهات  والطرق املحلية ومشاريع الصرف الصحي وبناء 
ومشاريع التجميل في جميع أنحاء قطر. ستؤدي هذه املشاريع إلى زيادة الطلب على االستهالك املحلي للصلب كونها 
تمتد على خمس سنوات. وأحد هذه املشاريع هو برنامج أشغال للطرق السريعة الذي تناهز قيمته 74 مليار ريال قطري 
ويهدف إلى تطوير عدد من الطرق السريعة الرئيسية لتخفيف االزدحام املروري، ومنها طريق البستان والطريق املداري 
وطريق الريان - دخان ومشروع طريق الخور. وكذلك، فإن برنامج أشغال للطرق املحلية والصرف الصحي هو مشروع 
بقيمة 54 مليار ريال قطري ستنجز بموجبه أشغال شبكة من الطرق وشبكات الصرف الصحي واملرافق والبنية التحتية 

ذات الصلة.

بفضل التحوالت الرقمية التي غّيرت طرق إدارة سلسلة التوريد وتوزيع الصلب، أصبح لسوق الصلب هيكلية شفافة، 
وهذا منحى تتبناه أيًضا دولة قطر. فتصدير منتجات الصلب واستيرادها عبر بوابة إلكترونية ذات نافذة موحدة يضمنان 
فرض على املنتجات 

ُ
شفافية العمليات، كما أن هذه النافذة املوحدة )املعروفة بـ »النديب«( تحدد أيًضا التعرفة التي ت

م االستيراد/التصدير من قبل املشاركين ويضمن كفاءة العملية.
ّ
املستوردة بناًء على رمز النظام املنسق، وهذا ما ينظ

في هذا اإلطار، تعمل قطر ستيل، وهي الشركة املتكاملة الوحيدة إلنتاج الصلب في البالد، على تحديث تقنيتها في عملية 
وقد اعُتمدت أيًضا  فتستفيد بالتالي من التقدم التقني لزيادة الكفاءة والفعالية في إنتاج الصلب.  تصنيع الصلب، 
الروبوتات في املصانع بهدف تحسين عملية التصنيع وتعزيز سالمة أصحاب العمل في بلد يفوق فيه عدد املوظفين 

األجانب عدَد املواطنين.

2020 ،)The Laws Reviews( مجلة المراجعات القانونية – )The Projects and Construction Review( 17   مجلة المشاريع والبناء

الطفرة الرقمية والتقدم التقني  3.5.3
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4 - سلسلة القيمة وهيكل قطاع الصلب
1.4 الجهات الفاعلة في السوق القطرية

على الرغم من تعدد الشركات املصّنعة للصلب الجاهز في قطر، إال أن قطر ستيل اململوكة للدولة هي الشركة املتكاملة 
 مــن 

ً
الوحيــدة إلنتــاج الصلــب فــي قطــر. فــكل الصلــب الخــام املنتــج محلًيــا فــي قطــر يأتــي مــن قطــر ســتيل، وتصنــع الشــركة كال

الصلب شــبه الجاهز على شــكل مربعات صلب، والصلب الجاهز على شــكل حديد تســليح.

تشــتري قطــر ســتيل موادهــا الخــام مــن شــركة فالــي )Vale( البرازيليــة التــي تعتبــر مــن كبــرى الشــركات املــوّردة لخــام الحديــد، 
وأيًضــا مــن مشــروعها املشــترك مــع شــركة قطــر للتعديــن التــي تنفــذ مشــاريع تعديــن فــي الجزائــر. كمــا أنهــا تلبــي الطلــب املحلــي 
وتصّدر أيًضا إلى الدول اآلسيوية كماليزيا وإلى دول الشرق األوسط األخرى. مع ذلك، يبقى حديد التسليح املنتج األسا�سي 
الذي تصّنعه الشركات املنتجة في قطر، في حين يتم استيراد املنتجات الجاهزة األخرى كالصفائح واملقاطع ومواد سكك 

الحديد واملواســير امللحومة وغير امللحومة.

تشارك أيًضا في السوق شركاٌت مهمة أخرى أمثال شركة هيوجونغ الصناعية التي تنتج املواسير والصفائح غير امللحومة، 
والشركة الوطنية لقطاعات الصلب التي تصنع حديد التسليح بقطر يتراوح بين 10 و32 مم.

قطر ستيل هي املصنع املتكامل الوحيد للصلب في دولة قطر. يستخدم املصنع فرن القوس الكهربائي في عملية اإلنتاج؛ 
وبما أن قطر هي أكبر مصّدر للغاز الطبيعي، تســتخدم قطر ســتيل تقنية فرن القوس الكهربائي باســتخدام الغاز الطبيعي 
لعمليــة التصنيــع وتســتغني عــن فحــم الكــوك. وتصنــع منتجــات شــبه جاهــزة علــى شــكل مربعــات الصلــب ومنتجــات صلــب 

جاهزة على شــكل حديد التســليح.

ل أول مصنــع متكامــل إلنتــاج 
ّ
هــي شــركة حكوميــة تعمــل كشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة صناعــات قطــر، وتشــك

الصلــب الجاهــز وشــبه الجاهــز فــي الخليــج العربــي. تملــك الشــركة فرًعــا فــي املنطقــة الحــرة لجبــل علــي فــي دبــي حيــث تعمل على 
تلبيــة الطلــب فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي حيــن يصّنــع الفــرع القطــري منتجــات الصلــب شــبه الجاهــزة علــى شــكل 

مربعــات صلــب ومنتجــات الصلــب الجاهــز فــي شــكل حديــد التســليح.

قطر ستيل  1.1.4

تصنــع هــذه الشــركة ألواًحــا مركبــة مــن الصلــب املقــاوم للصــدأ علــى شــكل عــروق صلــب وصلــب مجلفــن يمكــن اســتخدامها 
كألــواح نخروبيــة وألــواح تكســية صلبــة. وباعتبارهــا شــركة رئيســية فــي مجــال تصنيــع منتجــات األلومنيــوم، تتضمــن أيًضــا 

منتجاتهــا ألــواح الصلــب املقــاوم للصــدأ.

الشركة الوطنية القطرية أللواح األلمنيوم  5.1.4

شــركة شــاطئ البحــر للحديــد هــي أول مصنــع خــاص لصهــر الصلــب والدرفلــة الســاخنة فــي قطــر. ينتــج هــذا املصنــع مربعــات 
الصلــب الطريــة واملنتجــات اإلنشــائية الفوالذيــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 100 ألــف طــن، وتشــمل منتجاتــه الزوايــا املتســاوية 

والقضبــان املســطحة والقنــوات الفوالذيــة باإلضافــة إلــى مربعــات الصلــب.

شاطئ البحر للحديد  4.1.4

بدأت شركة خليفة للصناعات الحديدية عملها كموّزع معتمد لقطر ستيل، ثم رّسخت مكانتها كشركة ملعالجة الصلب 
وأكبــر مصّنــع لشــبكات التســليح الســلكية امللحومــة ولفائــف قضبــان األســالك املحــززة فــي قطــر. تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة 

للشــركة 107.7 ألــف طــن، وهــي مــن املوزعيــن ملنتجــات قطــر ســتيل وحديــد اإلمــارات.

خليفة للصناعات الحديدية  2.1.4

املنتجــات التــي يوفرهــا هــذا املصنــع هــي قضبــان الصلــب املحــززة وإمــدادات الصلــب املقطعــة واملثنيــة والشــبكات الســلكية. 
صنــع قضبــان الصلــب وشــبكات حديــد التســليح فــي مصنــع حديــد التســليح فــي املنطقــة الصناعيــة الجديــدة بالدوحــة. 

ُ
وت

باإلضافــة إلــى فرعهــا فــي قطــر، تملــك الشــركة فرًعــا آخــر فــي الســعودية.

مصنع موكاسكو إكسبرس ستيل  5.1.4

ر الشركة 
ّ
انبثقت قطر لتغليف املعادن عن مشروع مشترك بين قطر ستيل والشركة القطرية للصناعات التحويلية. توف

حديــد التســليح املطلــي باإليبوك�ســي بأقطــار تتــراوح بيــن 8 مــم و40 مــم، وتبلــغ طاقتهــا اإلنتاجيــة الســنوية 100 ألــف طــن 
سنوًيا.

شركة قطر لتغليف المعادن  3.1.4

ُينتــج هــذا املصنــع شــبكات ســلكية ملحومــة وشــبكات موســعة وقضبــان صلــب مربعــة مســطحة ومقاطــع صلــب علــى شــكل 
.ASTM A615 GR60 واملعيــار األمريكــي مــن الجمعيــة األمريكيــة الختبــار املــواد BS4483 بالتما�ســي مــع املعيــار البريطانــي U

مصنع الكوثر للمباني الحديدية  6.1.4

في ما يلي قائمة بأبرز الشركات المنتجة للصلب في قطر:

2.4 تقييم سلسلة القيمة في قطاع الصلب



44
صناعة الصلب: قطاع المنتجات النهائية في دولة قطر44

التجارة والتوزيعالصلب الجاهزالصلب شبه الجاهزالمدخالت

خام الحديد/الحديد
حديد التسليح 

والقضبان

مربعات الصلب

الوارداتالواردات

الوكاالت/
مؤسسات البيع 
بالتجزئة المحلية

يشير إلى دور الشركات 
الموجودة في قطر

الوكاالت 
الدولية

المستهلك

الحجر الجيري
اللفائف المدرفلة 

على الساخن الخردة
األنابيب 

والمواسير الغاز الطبيعي

منتجات أخرى

البحرينماليزيامصر

الرسم التوضيحي 3: مخطط األنشطة الموجزة في سلسلة القيمة لقطاع الصلب

المصدر: قطر ستيل، التقارير اإلخبارية، بحث أولي

باعتبار قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي املسال في العالم، تعمد في إنتاج الصلب إلى استخدام الغاز الطبيعي كمادة 
خام بدل فحم الكوك. وُيستخدم الحديد املختزل املباشر، وهو شكل مبّسط من خام الحديد، في تحضير الصلب 
بواسطة تقنية فرن القوس  )مثل حديد التسليح(  والصلب الجاهز  )على شكل مربعات صلب(  شبه الجاهز 
 عن ذلك، تشكل الخردة مادة أولية مهمة في إنتاج الصلب شبه الجاهز في قطر. وقد ارتفعت 

ً
الكهربائي. فضال

نسبة الخردة التي تستخدمها قطر ستيل في فرن القوس الكهربائي بشكل ثابت من 14.9% في العام 2016 إلى 
33.3% في العام 2020.

ستخدم هذه 
ُ
ت ينحصر اإلنتاج املحلي للصلب شبه الجاهز بقطر ستيل وهو متوفر على شكل مربعات الصلب. 

املربعات في إنتاج حديد التسليح والقضبان األخرى وقضبان األسالك من قبل عشر شركات مقرها في قطر )بما 
في ذلك قطر ستيل(. باإلضافة إلى الطلب املحلي، يتم تصدير مربعات الصلب وحديد التسليح من قطر إلى مصر 

وماليزيا والبحرين ودول مجاورة أخرى.

تستفيد قطر ستيل - وهي املنِتج املتكامل الوحيد للصلب – من وفرة الغاز 
الطبيعي في الدولة فتستخدمه بدل الفحم كمادة أولية في فرن القوس 
هر - فرن األكسجين القاعدي، بذلك تضمن  الكهربائي ومن ثم في فرن الصَّ
 أقل من الطاقة. تلبي قطر ستيل 

ً
أن تستهلك عملية تصنيع الصلب كمية

حاجتها من الحديد املختزل املباشر من خالل كتل/حبيبات ذات أساس 
غازي من خام الحديد تضمن استخدام القدرات املتوفرة بشكل أفضل. 
مع ذلك، ال تزال طاقة إنتاج الحديد املختزل املباشر أعلى من الطلب )فقد 

سجلت الطاقة عجًزا بين عاَمي 2015 و2019(.

والخردة هي أيًضا مادة أولية تدخل في عملية اإلنتاج؛ وتلّبى معظم الحاجة 
إليها من اإلنتاج املحلي أو يتم شراؤها من الشركات عن طريق عطاءات 

تشمل الخردة املستوردة أيًضا.
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إّن مركز تشكيل املعادن وشركة فنشر جلف إلعادة تصنيع املعادن، التابعة ملجموعة فنشر جلف، هما من كبار موّردي 
الخردة إلى قطر ستيل، تقابلهما مساهمة هامشية لشركة معالجة خبث الحديد وإنتاج بحص وشركة الهديفي للتدوير 

اللتين تركزان بشكل أسا�سي على خردة املطاط والخبث.

 وبما أن قطر ستيل تهدف إلى رفع مساهمة الخردة كمادة خام في معالجة الصلب حتى 45%، تؤدي هذه الشركات دوًرا 
مهًما في سلسلة قيمة تصنيع الصلب. وبحلول النصف الثاني من العام 2020، كانت قطر ستيل قد زادت استهالكها من 
الخردة إلى 44% من إجمالي املواد املستخدمة في فرن القوس الكهربائي. أما الشركات األخرى الفاعلة في هذا املجال، أمثال 

عنى بالحصول على الخردة محلًيا لتلبية متطلباتها املحدودة.
ُ
شاطئ البحر للحديد، فهي تملك أقساًما أصغر ت

مجموعة
فنشر جلف

شركة معالجة خبث الحديد 
)SAP( وإنتاج بحص

مركز تشكيل 
المعادن

الهديفي 
للتدوير

ازداد استخدام الخردة كمادة خام بشكل ثابت من 14% في العام 2016 إلى 33%18 في العام 2020، فنشأت بالنتيجة 
سوٌق لجمع الخردة بهدف استخدامها في عملية تصنيع الصلب. وتتم تلبية النسبة الكبرى من احتياجات الخردة من 

اإلنتاج املحلي أو عبر شرائها من الشركات من خالل عطاءات تشمل مواد الخردة املستوردة أيًضا.

جمع الخردة الستعمالها كمادة أولية  1.2.4

تشمل الشركات التي تتعامل بخردة الحديد والصلب المضغوط التي تستخدمها قطر ستيل كمادة أولية:

18   التقرير المتكامل لقطر ستيل  2020
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رمز النظام 
املنسق

الوصف

لوازم إنشاء سكك الحديد أو الترام من قضبان ومحوالت ومقصات وعارضات ومقاعد وما إلى ذلك.

مواسير وأنابيب وبروفيالت مجوفة من الحديد الصب. ومن أبرز هذه املنتجات أنابيب القاذورات وأنابيب الحديد املغزول

أنابيب ومواسير غير ملحومة وبروفيالت مجوفة من حديد أو صلب

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية يقل قطرها الخارجي عن 16 بوصة

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية يزيد قطرها الخارجي عن 16 بوصة

ألواح ارتكازية من حديد أو صلب، وتشمل منتجات هذه الفئة حواجز الطرق والزوايا املثقبة والدعامات

رمز النظام 
املنسق

الوصف

منشآت وأجزاء منشآت، وتشمل هذه املنتجات مقاطع الجسور وبوابات السدود والسقوف واألبواب والنوافذ وإطاراتها، وغير ذلك

خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع املواد، ما عدا الغاز املضغوط أو املسال، تتجاوز سعتها 300 لتر

صهاريج وبراميل ودنان وعلب وصناديق وحاويات مماثلة لجميع املواد، ما عدا الغاز املضغوط أو املسال، ال تتجاوز سعتها 300 لتر

حاويات حديد أو صلب مخصصة للغاز املضغوط أو املسال

أسالك مجدولة وحبال وكوابل وأمراس مضفورة بشكل أشرطة وحبال رفع من حديد أو صلب

 رخًوا من األنواع املستعملة في السياج
ً
أسالك شائكة وأسالك مفتولة بشكل أطواق أو مفردة مسطحة وأسالك مزدوجة أو مفتولة فتال

شبكات سلكية وشباك وسياجات منسوجة من حديد أو صلب

سالسل وأجزاؤها مصنوعة من حديد أو صلب، مثل السالسل الكروية والسالسل املانعة لالنزالق

مرا�سي وخطاطيف وأجزاؤها من حديد أو صلب

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزة وأصناف مماثلة من حديد أو صلب

براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل )عزقات( وبراغي خشب لسكك الحديد ومحاجن لولبية ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية 
وحلقات وأصناف مماثلة من حديد أو صلب

توصيالت أنابيب أو مواسير مصنوعة من الحديد أو الصلب، ومنها الوصالت واألكواع واألكمام

7301

7302

7303

7304

7305

7306

7307

7308

7309

7310

7311

7312

7313

7314

7315

7316

7317

7318

5- نظرة عامة على منتجات الصلب النهائية
 بأوجــه متعــددة فــي مشــاريع النفــط 

ً
املنتجــات الجاهــزة النهائيــة هــي منتجــات صلــب يمكــن للمســتهلكين اســتخدامها مباشــرة

ستخدم بصورة عامة 
ُ
والغاز واملشاريع امليكانيكية والكهربائية ومشاريع السباكة. ونظًرا إلى أن املنتجات الجاهزة النهائية ت

وعامليــة، تــم تصنيفهــا ضمــن 26 فئــة فرعيــة وفــق رمــوز النظــام املنســق. تشــمل الئحــة الفئــات الفرعيــة األلــواح االرتكازيــة، 
ومــواد بنــاء ســكك الحديــد، واملواســير واألنابيــب ذات األقطــار واملــواد املختلفــة، واإلنشــاءات الفوالذيــة املســتخدمة فــي بنــاء 
 إلــى املقاطــع والخزانــات والحاويــات املخصصــة لتخزيــن مــواد مختلفــة كالغــاز الطبيعــي املضغــوط والزيــت 

ً
الجســور، إضافــة

واملواد السائلة األخرى، واألسالك ذات الكثافة املتفاوتة من األسالك الشائكة إلى الشبكات الرقيقة املسماة بالقماش، 
والبراغــي والعزقــات واإلبــر وأوانــي الطهــي كاملواقــد والطباخــات والطــاوالت واألدوات املنزليــة األخــرى، واألدوات الصحيــة، 

واألثــاث واملــواد األخــرى املصنوعــة مــن أليــاف الصلــب.

الجدول 1: تعداد ووصف منتجات الصلب النهائية
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رمز النظام 
املنسق

الوصف

نوابض وريش نوابض من حديد أو صلب. وتشمل األمثلة عن املنتجات النوابض الصفائحية والنوابض الحلزونية وما إلى ذلك.

مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون و مدافئ وأفران طبخ وشوايات ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة، من حديد أو 
صلب

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة املركزية، وتطبيقات بغير تسخين كهربائي

أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من األدوات املنزلية املصنوعة من حديد صب أو حديد أو صلب. 

أدوات صحية وأجزاؤها من حديد أو صلب 

ا مصبوبة مثل فتحات املعاينة وأغطية التصريف.
ً
مصنوعات مصبوبة من حديد أو صلب. وتشمل هذه املنتجات أصناف

مصنوعات من حديد أو صلب مستخدمة في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من االستخدامات

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز وإبر معقوفة للكروشيه ومخارز التطريز وأصناف مماثلة من حديد أو صلب 7319

7320

7321

7322

7323

7342

7325

7326

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء ، مركز التجارة الدولي، منظمة الجمارك العالمية

ف هذه الفئة  تعّد املواسير واألنابيب من أبرز املنتجات الجاهزة النهائية التي تشهد طلًبا محلًيا ثابًتا في قطر. وتصنَّ
الفرعية املهمة على أساس موادها وحجمها. كما تختلف تقنيات اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة في صنعها باختالف 
باملقاومة  امللحومة  األنابيب  ستخدم 

ُ
ت املثال،  على سبيل  الخارجي وخصائص أخرى.  الشد والقطر  الشكل وقوة 

لكن  في مجموعة واسعة من املشاريع التجارية في دولة قطر.  وخصوًصا تلك ذات األقطار الصغيرة،  الكهربائية، 
نظًرا إلى تعقيد عملية إنتاج األقطار األكبر من األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية واألنابيب غير امللحومة التي 
تتميز بسماكة جدران ومعدالت ضغط أعلى، وفًقا ملعايير الجمعية األمريكية الختبار املواد، يتم عموًما استيراد هذه 

املنتجات إلى قطر.
 كبيرة من املنتجين املحليين الهياكل 

ٌ
وبخالف االتجاه الذي تسّجله املواسير واألنابيب األكبر حجًما، تصّنع مجموعة

اإلنشائية التي تشهد معدالت استخدام هائلة في قطاع البناء، نظًرا للجهود التي تبذل من أجل تحقيق الهدف املحدد 
لكأس العالم 2022 وتنمية البنية التحتية لتطوير البالد بالرغم من الحصار، والحفاظ على مكانة قطر كأكبر مصّدر 
للغاز الطبيعي املسال في العالم. وقد ساهمت اإلنشاءات املصّنعة بشكل كبير في قطاع البناء من حيث تسريع وتيرة 
أعمال البناء. ولكن، على الرغم من تصنيع هذه اإلنشاءات في قطر، قد اقتصرت نسبة نمو اإلنتاج على 6% فقط، 
وهذه نسبة ال تكفي لتلبية الطلب املحلي. وبالتالي، كان لهذا القطاع حصة أكبر من الواردات تناهز عشرة أضعاف 
اإلنتاج املحلي، مع العلم بأن تباطؤ أنشطة البناء مع اقتراب مشاريع كثيرة من نهاية دورة االستثمار، إلى جانب التباطؤ 
االقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، تسّببا بتراجع الواردات بنسبة 3% خالل العام املنصرم. مع ذلك، تضّم 

هذه الفئة النسبة الكبرى من الشركات العاملة في هذا املجال حيث يبلغ عددها 143 شركة في البالد.

ستخدم هذه الخزانات/الحاويات 
ُ
الخزانات والحاويات هي أيًضا فئة فرعية مهمة تتمتع بقاعدة إنتاج قوية في قطر. ت

باإلضافة إلى استعماالت أخرى مثل حاويات القمامة  بالدرجة الكبرى لتخزين وتدفئة وتوزيع السوائل املختلفة، 
ال يتم تصنيع منتجات الصلب املرتبطة بأجهزة املطبخ مثل املواقد واألفران والشّوايات  في املقابل،  والتخزين. 
ستورد بالكامل، وبشكل أسا�سي من الصين وتركيا وإيطاليا. تشكل هذه الدول 

ُ
ومسخنات األطباق وغيرها محلًيا، بل ت

الثالث شركاء االستيراد الرئيسيين لهذه املنتجات بنسب 43% و14% و33% من حصة الواردات على التوالي. واملنتج 
اآلخر الذي يعتمد بالكامل على االستيراد هو أجهزة الشعاع املخصصة للتدفئة املركزية و/أو غير الكهربائية. فقد 
شهدت واردات هذه الفئة نمًوا بنسبة 15% خالل الفترة 2021-2012، حيث شكلت تركيا أكبر شريك استيراد بنسبة 

تقارب 83% من إجمالي الواردات.

تشكل البراغي والصواميل وإبر الخياطة فئة أخرى من املنتجات التي يحقق استيرادها فعالية  على النحو نفسه، 
من حيث التكلفة نظًرا إلى وجود موّردين في دول منخفضة الكلفة 

ينتجونها بكميات كبيرة ويستطيعون توريدها بأسعار شديدة 
التنافسية.

تلبية  تتم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الطلب على منتجات الحديد أو 
مثل فتحات  الصلب الصب، 
فتحات  وأغطية  املعاينة 
الواردات  من  التصريف، 
هذه  أن  وبما  أسا�سي.  بشكل 
حيث  من  تختلف  املنتجات 
)تجاري أو  الحجم ونوع البناء 
من األوفر استيرادها  سكني(، 
استناًدا إلى نمط البناء السائد 
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رمز النظام 
املنسق

نمو اإلنتاجاإلنتاج
2021-2018

نمو الواردات
2021-2018 2018201920202021

الوصف

ألواح ارتكازية من حديد أو صلب، 
وتشمل منتجات هذه الفئة حواجز 

الطرق والزوايا املثقبة والدعامات

لوازم إنشاء سكك الحديد أو الترام 
من قضبان ومحوالت ومقصات 
وعارضات ومقاعد وما إلى ذلك.

مواسير وأنابيب وبروفيالت مجوفة 
من الحديد الصب. أبرز هذه املنتجات 

أنابيب القاذورات وأنابيب الحديد 
املغزول

أنابيب ومواسير غير ملحومة 
وبروفيالت مجوفة من حديد أو صلب

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية 
يقل قطرها الخارجي عن 16 بوصة

الواردات
2018201920202021

2018201920202021

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية 
يزيد قطرها الخارجي عن 16 بوصة

توصيالت أنابيب أو مواسير مصنوعة 
من الحديد أو الصلب، ومنها الوصالت 

واألكواع واألكمام

منشآت وأجزاء منشآت، وتشمل 
هذه املنتجات مقاطع الجسور 

وبوابات السدود والسقوف واألبواب 
والنوافذ وإطاراتها، وغير ذلك

خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية 
مماثلة لجميع املواد، ما عدا الغاز 

املضغوط أو املسال، تتجاوز سعتها 
300 لتر

صهاريج وبراميل ودنان وعلب وصناديق 
وحاويات مماثلة لجميع املواد، ما عدا 

الغاز املضغوط أو املسال، ال تتجاوز سعتها 
300 لتر

حاويات حديد أو صلب مخصصة 
للغاز املضغوط

أو املسال

أسالك مجدولة وحبال وكوابل 
وأمراس مضفورة بشكل أشرطة 

وحبال رفع من حديد أو صلب

أسالك شائكة وأسالك مفتولة بشكل 
أطواق أو مفردة مسطحة وأسالك مزدوجة 
 رخًوا من األنواع املستعملة 

ً
أو مفتولة فتال

في السياج

2018201920202021
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0
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45
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10.1%-14.8%

 من استخدام خط إنتاج مخصص لها قد ال يعمل بالطاقة املثلى خالل العام.
ً
في العام املعني، بدال

د بمعظمها من  وجدير بالذكر أن االتجاه الشائع بين كل املنتجات التي تعتمد على االستيراد بنسبة عالية هو أنها تورَّ
دول آسيوية تنتج على نطاق واسع بتكاليف منخفضة. واألهم من ذلك هو أن هذه الدول تستطيع االستحصال محلًيا 
بميزة   

ً
تتمتع عادة  على تدني كلفة العمالة، 

ً
على املواد الخام الالزمة لتصنيع منتجات الصلب النهائية هذه. وعالوة

تنافسية في معظم األسواق العاملية التي توّرد إليها، ال سيما إذا أصبحت من السلع العادية.

الجدول 2: اإلنتاج والواردات من منتجات الصلب النهائية في قطر )ألف طن(

رمز النظام 
املنسق

اإلنتاج نمو اإلنتاجالوارداتالوصف
2021-2018

نمو الواردات
2021-2018
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2018201920202021

شبكات سلكية وشباك وسياجات 
منسوجة من حديد أو صلب

سالسل وأجزاؤها مصنوعة من 
حديد أو صلب، مثل السالسل 

الكروية والسالسل املانعة لالنزالق

مرا�سي وخطاطيف وأجزاؤها من 
حديد أو صلب

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق 
الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة 
ومشابك خارزة وأصناف مماثلة من 

حديد أو صلب

براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل )عزقات( 
وبراغي خشب لسكك الحديد ومحاجن لولبية 

ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية 
وحلقات وأصناف مماثلة من حديد أو صلب

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز وإبر 
معقوفة للكروشيه ومخارز التطريز 
وأصناف مماثلة من حديد أو صلب

نوابض وريش نوابض من حديد أو 
صلب. وتشمل األمثلة عن املنتجات 

النوابض الصفائحية والنوابض 
الحلزونية وما إلى ذلك.

مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون 
ومدافئ وأفران طبخ وشوايات 

ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير 
كهربائية مماثلة، من حديد أو صلب

2018201920202021

7314
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7320

7321

2018201920202021

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة 
املركزية، وتطبيقات بغير تسخين 

كهربائي

أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها 
من األدوات املنزلية املصنوعة من 

حديد صب أو حديد أو صلب. 

أدوات صحية وأجزاؤها من حديد 
أو صلب 

مصنوعات مصبوبة من حديد أو 
ا 

ً
صلب. وتشمل هذه املنتجات أصناف

مصبوبة مثل فتحات املعاينة وأغطية 
التصريف.

مصنوعات من حديد أو صلب 
مستخدمة في أجهزة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من 
االستخدامات

2018201920202021
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رمز النظام 
املنسق

نمو اإلنتاجاإلنتاج
2021-2018

نمو الواردات
2021-2018

الوصف
رمز النظام الواردات

املنسق
نمو اإلنتاجاإلنتاج

2021-2018
نمو الواردات
2021-2018

الوارداتالوصف

المصدر: بوابة قطر الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، جهاز التخطيط واإلحصاء.
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أ

ب

 رمز النظام المنسق 7308:

 رمز النظام المنسق 7309:

، جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصواري شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب ونوافذ وأطرها وعتبات 
ً
)مثال منشآت وأجزاء منشآت 

أبواب(.

6 - القائمة المختصرة بفئات المنتجات األكثر جذًبا
ــز هــذا القســم علــى تحديــد فئــات املنتجــات التــي تملــك القــدرة علــى جــذب االســتثمارات ودفــع عجلــة صناعــات الصلــب 

ّ
يرك

النهائيــة فــي دولــة قطــر. وألغــراض هــذا التقريــر، تــم اســتخدام النهــج الكمــي مــن أجــل وضــع إطــار لتحديــد األولويــات، حيــث 
اعتمدت مصفوفة األولويات مؤشرات رئيسية واستخدمت منهجية الدرجات املرجحة الستخالص الفئات األكثر جذًبا.
يضــم هــذا اإلطــار الئحــة طويلــة مــن 26 فئــة مــن منتجــات الصلــب النهائيــة وفــق تصنيــف رمــوز النظــام املنســق، ويتبع عملية 

مــن خطوتيــن، هما:

ُيصدر بنك قطر للتنمية الئحة شاملة وموحدة باملنتجات الصناعية التي ال تعتبر مشّجعة للتمويل. وتستند هذه الالئحة 
 
ً
إلــى العديــد مــن مؤشــرات الســوق مثــل تشــّبع الســوق املحليــة، وتأميــن املــواد الخــام، وارتفــاع تكاليــف التصنيــع مقارنــة
ظهر عدم جدوى تصنيع بعض املنتجات. واستناًدا إلى الالئحة التي نشرها البنك في 

ُ
بالعرض، إلى جانب مؤشرات أخرى ت

أبريــل 2020، وجدنــا خمــس فئــات مــن املنتجــات األقــل جذًبــا وبالتالــي لــم نشــملها فــي تحليلنــا، وهــي:

1( الخطوة األولى: ترشيح الصناعات

خزانات وصهاريج وخوابي وغيرها من أوعية مماثلة لجميع املواد )ما عدا أوعية الغاز املضغوط أو املسال(، من حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير 
مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارًيا. وأبرز منتجات هذه الفئة هي الصهاريج والبراميل التي تزيد سعتها عن 300 لتر.

ت

ث

 رمز النظام المنسق 7318:ج
براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل )عزقات( وبراغي خشب للسكك الحديد ومحاجن لولبية )شناكل( ومسامير برشام »تباشيم« وخوابير ومسامير خابورية 

وحلقات )وردات( )بما فيها الحلقات النابضة( وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب.

 رمز النظام المنسق 7317:

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة ومشابك خارزة )عدا الداخلة في البند 8305( وأصناف مماثلة، من حديد أو 
صلب، وإن كانت برؤوس من مواد أخرى، عدا التي برؤوس من نحاس.

 رمز النظام المنسق 7310:
صهاريج وبراميل ودنان وعلب وصناديق وحاويات مماثلة لجميع املواد )ما عدا الغاز املضغوط أو املسال( من حديد أو صلب، ال تتجاوز سعتها 300 لتر، غير 

مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو معزولة حرارًيا. ومن أبرز منتجات هذه الفئة: الصهاريج والدنان التي تقل سعتها عن 300 لتر.

بالنسبة للفئات الواحدة والعشرين األخرى، فقد تم وضع درجاتها وترتيبها وفق ثمانية مؤشرات، هي:

2( الخطوة الثانية: منهجية الدرجات المرّجحة

أ
سندت 

ُ
مقياس متوسط الواردات: تمت معاينة متوسط الواردات املسجل على مدى أربع سنوات من 2018 إلى 2021. وكلما كان متوسط االستيراد أعلى، أ

 أعلى، ذلك ألن ارتفاع الواردات يعني ارتفاع الطلب، وهو ما يمكن االستعاضة عنه بزيادة اإلنتاج املحلي.
ٌ
إلى فئة املنتجات املعنية درجة
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الخطوة األولى: إعداد القائمة 
الطويلة

الخطوة الثانية: استبعاد الصناعات 
المدرجة على الئحة بنك قطر 
للتنمية للصناعات األقل جذًبا

الخطوة الثالثة: وضع العالمات 
التراكمية لكل منتج

إعداد قائمة طويلة بمنتجات 
الصلب النهائية في قطر وفًقا 

لرموز النظام المنسق

استبعاد الصناعات التي يعتبرها 
بنك قطر للتنمية أقل جذًبا، فأزيلت 

5 منتجات عن الالئحة

وضع عالمات على المنتجات 
المتبقية وفق عدة معايير، ثم 

تجميعها لتحديد األبرز بينها

وضع عالمة لـ 21 منتًجاتحديد 21 منتًجاتحديد 26 منتًجا

القائمة النهائية بأبرز فئات المنتجات

تحديد 6 فئات من المنتجات

رمز النظام املنسق 7304: األنابيب واملواسير غير امللحومة

رمز النظام املنسق 7305 و7306: األنابيب واملواسير امللحومة باملقاومة الكهربائية

رمز النظام املنسق 7307: توصيالت األنابيب أو املواسير

رمز النظام املنسق 7314: الشبكات السلكية والسياجات املنسوجة

رمز النظام املنسق 7326: املصنوعات من الحديد أو الصلب املستخدمة
في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

ت

ث

ج

مقياس متوسط الصادرات املحلية: تم النظر في متوسط الصادرات املسجل على أربع سنوات )2021-2018(، حيث نالت فئة املنتجات املعنية درجة أعلى 
كلما كان متوسط تصديرها أعلى، وذلك ألن معدل الصادرات املرتفع يشير إلى وجود طرق تصدير راسخة وشارين معتمدين، ما يعني بدوره فرًصا تجارية 

جيدة للجهات الفاعلة املحلية.

متوسط معدل نمو الصادرات: تم النظر في متوسط معدل نمو الصادرات على مدى تسع سنوات )2021-2012(، مع إعطاء درجة أعلى ملعدالت النمو 
األعلى. ويعود ذلك إلى أن ارتفاع معدل نمو الصادرات يدل على تنامي سوق التصدير، وهو مؤشر على توفر فرص محتملة أمام الجهات الفاعلة املحلية.

متوسط اإلنتاج املحلي: تم النظر في متوسط اإلنتاج املحلي املسجل في خالل أربع سنوات )2021-2018(. ويعطي هذا املؤشر درجات أعلى لفئات املنتجات 
التي تشهد إنتاًجا مكثًفا في قطر، ألن ارتفاع اإلنتاج املحلي يشير إلى مؤاتاة الطلب وديناميكيات السوق.

ح

ب

د

خ

سندت درجة أعلى للفئات التي تسجل معدل استخدام أعلى. ويرجع ذلك 
ُ
معدل استخدام القدرات: تم النظر في معدل استخدام القدرات للعام 2021، وأ
إلى أن ارتفاع معدل االستخدام يعكس مدى سهولة اإلنتاج في الشركات املحلية.

متوسط معدل نمو الواردات: تم النظر في متوسط معدل نمو الواردات على مدى تسع سنوات )2012 – 2021(. وأعطيت درجة أعلى ملعدل نمو الواردات 
األعلى، ألن معدل النمو املرتفع يشير إلى نمو السوق، وهذا مؤشر على الفرص املحتملة للجهات الفاعلة املحلية.

مقياس الجذب استناًدا إلى مالحظات الخبراء: أجريت مقابالت أولية مع خبراء في القطاع لجمع معلومات مستنيرة حول قدرة الجذب لدى كل فئة من فئات 
املنتجات بناًء على عدة مؤشرات مثل نمو الطلب ومدى مؤاتاة التكنولوجيا وأفضلية التصنيع املحلي. وأعطيت درجة أعلى للفئات التي لقيت تصنيًفا جيًدا 

من قبل الخبراء.

 باملستوردين املنخف�سي التكلفة. فالتنافس 
ً
تركيز توّزع الواردات من الدول املنخفضة التكلفة: يعاين هذا املؤشر امليزة التنافسية للمنتجين املحليين مقارنة

سندت درجة متدنية للفئات التي تتركز وارداتها بدرجة عالية من 
ُ
مع الواردات املنخفضة التكلفة يشكل تحدًيا لشركات اإلنتاج املحلية، ولهذا السبب أ

الدول املنخفضة التكلفة.

الرسم التوضيحي 4: إطار ترتيب الفئات بحسب األولوية

المصدر: تحليل لفريق بنك قطر للتنمية
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رمز النظام المنسق 1:7304
أما منتجاتها فهي البروفيالت املجوفة من  األنابيب واملواسير غير امللحومة. تشمل هذه الفئة كل األنابيب واملواسير غير امللحومة املصنوعة من الصلب. 
ستخدم هذه 

ُ
ت الصلب املقاوم للصدأ وأنابيب الخطوط وأنابيب الحفر واألنابيب املدرفلة على البارد وغيرها من أنواع األنابيب واملواسير غير امللحومة. 

املنتجات بشكل رئي�سي في قطاع النفط والغاز.

2

4

3

5

استناًدا إلى إطار األولويات، فإن المنتجات الستة األكثر جذًبا هي، بحسب ترتيب رموز النظام المنسق:

تتوفر البيانات المتعلقة بالمؤشرات المذكورة أعاله في الملحق أ

رمز النظام المنسق 7305 و7306: 
األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية - تشمل هذه الفئة األنابيب واملواسير امللحومة بقطر خارجي صغير ومتوسط وكبير. ومنتجات هذه الفئة هي أنابيب 
الخطوط امللحومة باملقاومة الكهربائية، واملواسير امللحومة، واملواسير واألنابيب ذات املقاطع العرضية الدائرية أو املستطيلة، واألنابيب واملواسير املبرشمة، 

وكافة األنواع األخرى من املواسير امللحومة.

رمز النظام المنسق 7307: 
توصيالت األنابيب أو املواسير – تشمل هذه الفئة كافة لوازم األنابيب واملواسير من أكواع وأقواس وأكمام وحواف، واللوازم املصنوعة باللحام التناكبي 

وكافة اللوازم األخرى من الحديد أو الصلب.

رمز النظام المنسق 7314:
باك والسياجات املصنوعة من الصلب، والشبكات السلكية من الحديد والصلب. ٍ

ّ
الشبكات السلكية والسياجات املنسوجة – تشمل هذه الفئة الش

رمز النظام المنسق 7326:
إال أن  تتضمن هذه الفئة مجموعة متنوعة من املنتجات،  املصنوعات من الحديد أو الصلب املستخدمة في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. 
املنتجات الرئيسية التي يتم تداولها في قطر هي مكونات أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من مجاري هواء وكوابل، وحامالت كوابل، وأنظمة تركيب، 

ومنصات تلقيم. وتشمل هذه الفئة أيًضا بعض املنتجات األخرى مثل أقفاص الصلب وأعمدة اإلنارة.
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7 - تحليل فئات المنتجات األكثر جذًبا

1.7 األنابيب والمواسير غير الملحومة 

يحلل هذا الفصل كل فئة من فئات املنتجات الخمس األكثر جذًبا التي تم استخالصها بناًء على إطار تحديد األولوية.

تتميز األنابيب واملواسير غير امللحومة، املصنفة تحت رمز النظام املنسق HS 7304، بتجانٍس تام ويتم تصنيعها بدون 
ستخدم في صناعة 

ُ
ا أعلى منها. ت

ً
عملية قطع أو لحام. وبالتالي، تعتبر أقوى وأغلى من األنابيب امللحومة وتتحمل ضغط

هذه األنابيب مربعات الصلب كمواد خام يتم تسخينها وحفرها لصنع هيكل أنبوبي. ويمكن تصنيف األنابيب واملواسير 
ستخدم لنقل السوائل والغازات املرتفعة الضغط(، وأنابيب 

ُ
غير امللحومة ضمن فئات فرعية كأنابيب الخطوط )التي ت

ا أو بحًرا(، وأنابيب تكسير النفط )املستخدمة بشكل كبير في قطاع النفط والغاز(،  الحفر )املستخدمة في أعمال الحفر برًّ
واألفران واملبادالت الحرارية، تبًعا ألوجه استعمالها.

في العمليات األولية  ستخدم األنابيب غير امللحومة في العمليات األولية والوسيطة والنهائية في قطاع النفط والغاز. 
ُ
ت

ستخدم أنابيب 
ُ
والوسيطة، يتم استخدامها بشكل رئي�سي لنقل وتوزيع النفط والغاز والردغات والبخار واألحماض. وت

ل استخدام األنابيب غير امللحومة على  الخطوط وأنابيب الحفر لحفر منصات النفط ونقل السوائل والغازات. ويفضَّ
ستخدم األنابيب غير امللحومة في 

ُ
األنابيب امللحومة نظًرا ألهمية الحفاظ على الضغط في هذه العمليات. في املقابل، ت

العمليات النهائية مثل نظام أنابيب العمليات املستخدمة لتكرير النفط والغاز. وتتوفر األنابيب غير امللحومة في درجات 
مختلفة بمواد مصنوعة من الصلب الكربوني وسبائك الكروم الصلب والصلب املقاوم للصدأ.

يتــم إنتــاج األنابيــب غيــر امللحومــة عــن طريــق تســخين مربعــات الصلــب ذات الشــكل املربــع وقولبتهــا فــي أشــكال أســطوانية 
تسمى بالقضبان املستديرة. يتم تسخين القضبان املستديرة في الفرن على درجة حرارة قصوى ثم تتم درفلتها بالضغط 
العالــي. وبينمــا تتمــدد مربعــات الصلــب، تتشــكل فجــوة فــي الوســط ويخرقهــا مثقــٌب شــبيه بالرصاصــة. ثــم تمــر األنابيــب ذات 
القطــر األكبــر عبــر خــط التشــكيل بالشــياق حيــث تتــم درفلــة األنبــوب املجــوف بواســطة قضبــان الشــياق الداخليــة لضبــط 

ســماكة جــدران األنابيــب وتعديــل القطــر الخارجــي ليصبــح أقــرب إلــى املقاييــس النموذجيــة.

مخطط اإلنتاج   1.1.7

الرسم التوضيحي 5: عملية إنتاج األنابيب غير الملحومة 

المصدر: بحث أولي، شركة Optical Metrology Services المحدودة

التسخين الثقب خط التشكيل 
بالشياق

المعالجة بالحرارة

النشرالتبريدجهاز ضبط التمدد

التقويم

التوسيم 
والتكسية

التوضيب 
والشحن

الفحص 
البصري

اختبار التيار
الدوامي

الطرف 
الخلفي
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2018 202720262025202420232022202120202019

82.0
110.6 116.3

86.6
125.5 132.2 134.7 141.6 149.5 156.9

االستهالك المحلي  2.1.7

تحليل واردات األنابيب غير الملحومة  3.1.7

تعتبر أنشطة النفط والغاز في قطر املحّرك الرئي�سي الستهالك املواسير غير امللحومة. ونظًرا إلى أنها أنشطة دورية تنطوي 
على استثمارات ضخمة وقدر كبير من التخطيط، تتم تلبية الطلب بواسطة الواردات حيثما ومتى دعت الحاجة إلى نوع 
معين من هذه املنتجات. على سبيل املثال، يستهدف مشروع توسعة حقل الشمال أكبر حقل فردي للغاز الطبيعي غير 

املصاَحب في العالم، الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لشبه جزيرة قطر.

علن عن مشروع توسعة هذا الحقل في العام 2017 بعد مرور 12 سنة على تطويره. ينطوي املشروع على محطات 
ُ
وقد أ

لتزيد طاقة إنتاج الغاز   2025 إنجاز رئيسية في مرحلة التوسيع األولى التي ُيفترض أن تبدأ بإنتاج الغاز بحلول العام 
الطبيعي املسال في قطر من 77 إلى 110 ماليين طن سنوًيا.

ومن املقرر أن تبدأ مرحلة التوسيع التالية بإنتاج الغاز بحلول العام 2027، وبذلك ستزيد طاقة قطر اإلنتاجية من 
الغاز الطبيعي املسال إلى 126 مليون طن سنوًيا، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. بالنتيجة، لن تحدث أعمال 
الحفر واالستكشاف بصورة متواصلة إنما على مراحل، وهذا بدوره يؤثر على الطلب املحلي على األنابيب واملواسير 
غير امللحومة. وعلى الرغم من وجود طلب بسيط ولكن مستمر على أنشطة الصيانة، يفّضل املقاولون االعتماد على 

الواردات بسبب الطبيعة الخاصة لألنابيب/املواسير وعدم إنتاجها محلًيا.

ويشير إلى نمط دوري  إلى 2021،  يصّور الشكل البياني أدناه االتجاه الذي سجلته حركة االستيراد من العام 2018 
حيث ساهمت املشاريع التي بدأت قبل الحصار في الطلب خالل العام 2018 واستمرت حتى العام 2020، حتى في فترة 
الجائحة. ومع فوز شركة تيناريس العاملية لتصنيع وتوريد األنابيب الفوالذية – ومقرها لوكسمبورغ – بعقٍد ضخم 
لتوريد األنابيب غير امللحومة ملشروع توسعة حقل الشمال، من املتوقع أن تنتعش الواردات مجدًدا في السنوات القليلة 

املقبلة.

يشار إلى أن هذا النمط الدوري يشّجع على استيراد هذا املنتج، ألن الطلب املستقر ال يتم إال من خالل أنشطة الصيانة. 
لكن متطلبات الصيانة أصغر نسبًيا من حيث الحجم وال تكفي إلقامة خط إنتاج مخصص. باإلضافة إلى ذلك، يفضل 
مقاولو الهندسة والشراء والبناء استيراد املنتجات التي يمكن استخدامها عاملًيا في مواقع أخرى لضمان الجودة واألداء. 
وهذا سبب آخر من أسباب االعتماد بشكل كبير على الواردات لتلبية املتطلبات املحلية، ونقص اإلنتاج املحلي لألنابيب 

غير امللحومة في البالد.

الشكل البياني 13: واردات قطر من األنابيب غير الملحومة )ألف طن( 

معدل النمو السنوي المركب: %4.4

معدل النمو السنوي
 المركب: %1.8

تقديري متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تأتي معظم واردات األنابيب واملواسير غير امللحومة في قطر من أمريكا الالتينية والصين واليابان وأوروبا نظًرا إلى وجود 
مورّدين كبار في هذه الدول. على سبيل املثال، تمتلك شركة تيناريس مصانع لألنابيب غير امللحومة في كل من إيطاليا 
 تسهيل استيراد هذه املنتجات بواسطة مقاولين في الهندسة والشراء 

ً
واليابان واملكسيك واألرجنتين والبرازيل. ويتم عادة

والبناء بموجب عقود، في حين يعمل املوزعون املحليون أيًضا كوسطاء للحصول على األنابيب واملواسير امللحومة في 
حاالت العقود التجارية األصغر أو لتلبية متطلبات الصيانة.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13

22,762.2726.311.54.80البرازيل 109,340.00

16,264.2518.811.86.92المكسيك 112,582.00

11,359.5113.15.14.30الصين 48,874.07

6,709.477.832.245.64اليابان 306,192.02

5,452.076.34.78.24إيطاليا 44,925.58

5,253.726.12.34.10أوكرانيا 21,550.11

4,461.605.23.4األرجنتين 32,411.02

3,823.444.42.1النمسا 20,108.16

1,903.312.21.4الهند 13,299.50

1,842.152.10.6ُعمان 5,602.75

1,836.972.015.3السويد 145,000.06

1,532.541.83.9إسبانيا

5.26

7.26

6.99

3.04

78.93

23.90

-

36,625.94

3,409.173.95.7دول أخرى 54,178.68

86,610.46950,689.9 100%100%- المجموع

إيطاليا

البرازيل

اليابان

أوكرانيا

اإلمارات

المكسيك

السعودية

الصين

6.29
1.21

26.28

7.75

6.07

0.00

0.00

18.78

13.12

2.10

2.39

3.93

7.38

9.83

12.17

16.43

2015 2021

الجدول 3: إجمالي واردات األنابيب غير الملحومة إلى قطر في العام 2021

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطريالمصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

اعتادت قطر استيراد مواسير غير ملحومة صغيرة الحجم من اململكة العربية السعودية   ،2017 قبل حصار العام 
واإلمارات العربية املتحدة، فهاتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تملكان منشآت لتصنيع األنابيب غير امللحومة في 

منطقة مجلس التعاون الخليجي. غير أن الحركة التجارية من كال البلدين توقفت في أعقاب الحصار.

الشكل البياني 14: تركيز توزّع واردات األنابيب/المواسير غير الملحومة )% بحسب الحجم(
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2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

1

1

الصين

أوكرانيا

3,666.28

1,867.41

56.5

31.5

40.5

24.1

4.11

3.48

15,079.41

6,497.16

دول أخرى

دول أخرى

776.84

1,549.54

12.0

26.2

8.5

13.8

4.09

2.40

3,177.08

3,720.39

إسبانيا

الهند

553.67

894.87

8.5

15.1

10.6

15.4

7.3

4.65

3,948.68

4,157.32

الهند

إيطاليا

297.43

838.76

4.6

14.2

9.2

22.1

11.56

7.10

3,437.81

5,954.64

بولندا

إسبانيا

207.55

256.06

3.2

4.3

4.6

5.4

8.16

5.64

1,693.88

1,443.90

أوكرانيا

الصين

990.56

517.75

15.2

8.7

26.6

19.2

-

-

9,862.49

5,236.97

6,492.33

5,924.39

37,199.35

27,010.38

100%

100%

100%

100%

-

-

المجموع

المجموع

1.4.1.7 البروفيالت المجوفة من الصلب المقاوم للصدأ

أنواع األنابيب غير الملحومة  4.1.7

مواسير وأنابيب الصلب املجوفة املستخدمة في مجال الهندسة لنقل  تشمل هذه الفئة من األنابيب غير امللحومة، 
ستخدم هذه األنابيب/املواسير 

ُ
السوائل وُيحبذ االستعانة بها في التطبيقات التي تستلزم مقاومة عالية ضد التآكل. وت

في العادة في مجال النفط والغاز ضمن خطوط التحكم والحقن الكيميائي وصمامات األمان تحت سطح البحر، علًما 
أّن هذه الخاصية التي يتسم بها الصلب املقاوم للصدأ والتي يتحلى بفضلها بقدرة عالية على مقاومة الضغط والصدأ 
ا جيًدا لنقل السوائل. وتجدر اإلشارة إلى أّن دولة قطر تستورد هذه املنتجات من دول آسيوية 

ً
تجعل هذه األنابيب وسيط

وأوروبية. 

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

2.4.1.7 أنابيب الخطوط

نقل  فبما أّن  صّنع أنابيب الخطوط من صلب كربوني عالي القوة للتمكن من استخدامها في مجال النفط والغاز. 
ُ
ت

النفط والغاز يفرض في العادة مستويات عالية من الضغط، غالًبا ما تتم االستعانة بهذا النوع من األنابيب في خطوط 
 Interpipe Group النقل وخطوط التوزيع الرئيسية ونظم خطوط األنابيب البحرية. وتبرز هنا شركة إنتربايب جروب

األوكرانية كواحدة من أكبر الشركات املوردة ألنابيب الخطوط من أوكرانيا.

الجدول 4: واردات البروفيالت المجوفة من الصلب المقاوم للصدأ إلى قطر في العام 2021

الجدول 5: واردات أنابيب الخطوط إلى قطر في العام 2021

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

1

 أوكرانيا

4,839.0492.891.84.2 20,520.56

دول أخرى

312.046.04.83.5 1,077.86

الصين

56.761.23.4- 763.46

5,207.822,361.9 100%100%- المجموع

2

3

4

5

6

2.4328.01.66.24الصين1 15.17

دول أخرى

1.9122.071.5361.71 690.87

 الواليات
1.8721.63.015.36المتحدة 28.73

1.3815.97.451.51إيطاليا 71.08

0.455.214.8320.38فرنسا 144.17

 المملكة
المتحدة

0.647.31.7- 16.77

8.68966.79 100%100%- المجموع

4.4.1.7 أنابيب الحفر من المواد غير الصلب المقاوم للصدأ3.4.1.7 أنابيب الحفر من الصلب المقاوم للصدأ

تشــمل هــذه الفئــة مــن األنابيــب غيــر امللحومــة، مواســير وأنابيــب الصلــب املجوفــة املســتخدمة فــي مجــال الهندســة لنقــل 
ســتخدم هــذه األنابيب/املواســير 

ُ
الســوائل وُيحبــذ االســتعانة بهــا فــي التطبيقــات التــي تســتلزم مقاومــة عاليــة ضــد التــآكل. وت

فــي العــادة فــي مجــال النفــط والغــاز ضمــن خطــوط التحكــم والحقــن الكيميائــي وصمامــات األمــان تحــت ســطح البحــر، علًمــا 
أّن هــذه الخاصيــة التــي يتســم بهــا الصلــب املقــاوم للصــدأ والتــي يتحلــى بفضلهــا بقــدرة عاليــة علــى مقاومــة الضغــط والصــدأ 
ا جيًدا لنقل السوائل. وتجدر اإلشارة إلى أّن دولة قطر تستورد هذه املنتجات من دول آسيوية 

ً
تجعل هذه األنابيب وسيط

وأوروبية. 

تشــمل أنابيــب الحفــر مــن املــواد غيــر الصلــب املقــاوم للصــدأ األنابيــب املصنوعــة مــن الصلــب الكربونــي والكــروم الصلــب 
ستخدم في العادة في عمليات حفر آبار 

ُ
وغيرها من السبائك. وتتوفر هذه األنابيب بباقة متنوعة من املواد واألحجام وهي ت

املياه. وتلبي قطر طلباتها املختلفة بمنتجات من بلدان عدة، علًما أّن الدول األوروبية ُتهيمن على الواردات في هذا املجال، 
ساهم الصين بحصة 28% في هذا املجال في حين 

ُ
مع االعتماد بنسبة ضئيلة على االستيراد من جهات مصنعة آسيوية. وت

ساهم الدول األوروبية بأكثر من 40% من طلب قطر. ومع أّن متوسط أسعار املنتجات من اململكة املتحدة وفرنسا ُيعد 
ُ
ت

 أنه يتم استيراد منتجات معينة من هذه البلدان الستيفائها متطلبات خاصة بعمليات حفر محددة. 
ّ
أعلى، إال

الجدول 6: واردات أنابيب الحفر من الصلب المقاوم للصدأ إلى قطر في العام 2021

الجدول 7: واردات أنابيب الحفر من المواد غير الصلب المقاوم للصدأ إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

6

1

البرازيل

15,608.6137.616.16.84 106,762.90

دول أخرى

9,608.7723.15.23.56 34,207.22

6,239.0015.045.748.61اليابان 303,278.00

4,363.9710.54.87.36األرجنتين 32,118.80

3,258.407.94.49.01إيطاليا 29,358.20

المكسيك

2,441.325.923.8- 158,302.26

41,520.08664,027.4 100%100%- المجموع

2

3

4

5

6

12,780.7261.949.85.69البرازيل1 72,722.3

دول أخرى

3,813.1318.513.25.05 19,256.30

779.853.83.97.37رومانيا 5,747.52

636.453.12.76.16إيطاليا 3,920.56

551.372.62.97.63المكسيك 4,206.97

النمسا

2,084.2810.127.5- 40,239.91

20,465.81146,093.60 100%100%- المجموع

الجدول 8: واردات أنابيب التبطين والضخ والحفر األخرى من الصلب المقاوم للصدأ إلى قطر 
في العام 2021

5.4.1.7 أنابيب التبطين والضخ والحفر األخرى من الصلب المقاوم للصدأ

إّن أنابيب التبطين عبارة عن سلسلة من أنابيب الصلب التي توضع داخل بئر نفط محفورة من أجل حفظ توازن بيئة 
ب أنابيب التبطين بشكل طبقات 

ّ
البئر وإبعاد امللوثات عن دفق النفط، كما ومنع تسرب النفط إلى املياه الجوفية. وترك

ا من أنابيب التبطين. وتتوفر خمسة أنواع مختلفة 
ً
بأقسام ذات آقطار متناقصة وتوّصل بعضها ببعض لتشكل خطوط

من خطوط أنابيب التبطين وهي: أنابيب التغليف السطحي والبطانة العليا والبطانة الوسطى وغالف أنابيب التبطين 
ه يجدر 

ّ
ليجرَي استخدام أنابيب التبطين املناسبة بحسب نوع تصميم موقع الحفر. علًما أن وبطانة أنابيب اإلنتاج، 

 صارمة من حيث االنضغاط والجهد ومقاومة التهدم ومقاومة التفّجر والجودة 
ً
بأنابيب التبطين هذه أن تستوفي شروطا

صّنع 
ُ
ب أنابيب الضخ لنقل النفط والغاز. وت

ّ
رك

ُ
جّهز أنابيب التبطين وتوضع بشكٍل سليم في مكانها، ت

ُ
والبنية. وبعد أن ت

ستخدم بما يتالءم مع تصميم موقع الحفر ومخططه 
ُ
كال أنابيب التبطين وأنابيب الضخ بأقطار وسماكات متناسبة وت

ومواصفاته.

ويجري استخالص متطلبات أنابيب التبطين والضخ بناًء على خطة مفصلة ومواصفات وتصاميم مخصصة. ومن هنا 
ستوَرد من شركات عاملية معروفة تستوفي 

ُ
املنتجات اآلتية منها ت تستوفي دول أمريكا الالتينية متطلبات قطر بما أّن 

.)API( املعايير املقبولة من معهد البترول األمريكي

الجدول 9: واردات األنابيب والمواسير األخرى إلى قطر في العام 2021

6.4.1.7 أنواع األنابيب والمواسير أخرى

يشمل هذا القسم األنابيب واملواسير املعدة من مواد أخرى مثل الصلب الكربوني والكروم الصلب وسبائك أخرى. 
وتضطلع هذه األنابيب بوظائف مشابهة إنما يجري استعمالها في تطبيقات أقل حساسية حيث ال تشكل عوامل التآكل 
 بأنابيب الصلب 

ً
والحرارة والضغط أي دور يذكر. ويعتبر استخدام هذه األنابيب أقل نسبًيا من حيث الكمية مقارنة

املقاوم للصدأ املستخدمة في التطبيقات الحساسة والخاصة بالنفط والغاز. وتغطي قطر أكثر من 85% من طلبها من 
دول ذات اقتصادات نامية في أوروبا وأمريكا الالتينية.

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري
المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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الجدول 11: واردات األنابيب والمواسير والبروفيالت المجوفة وغير الملحومة من الحديد أو 
الصلب إلى قطر في العام 2021

2

3

4

5

6

1,039.2635.426.95.35أوكرانيا1 5,560.01

547.6718.717.96.75 3,696.77

355.6112.110.96.31الهند 2,243.89

324.1911.07.64.81إيطاليا 1,559.37

اليابان

دول أخرى

133.004.53.85.88 782.03

الصين

537.5718.332.9- 6,800.44

2,937.2920,642.51 100%100%- المجموع

الجدول 10: واردات األنابيب المدرفلة أو المسحوبة على البارد إلى قطر في العام 2021

2

3

4

5

6

1,693.5343.717.12.81ُعمان1 4,758.82

دول أخرى

531.314.07.94.05 2,153.01

203.056.95.85.81الصين 1,558.78

157.394.12.95.15إسبانيا 812.13

141.013.64.69.13رومانيا 1,288.84

أوكرانيا

1,073.027.761.7- 3,412.67

3,874.0427,794.54 100%100%- المجموع

ل 1% فقط من إجمالي فئة األنابيب 
ّ
وأخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أّن األنواع األخرى من األنابيب واملواسير غير امللحومة تشك

غير امللحومة إذ أنها تستخدم إلى حد كبير لتلبية متطلبات خاصة ومحددة. 

7.4.1.7 الصلب المخفف على البارد والمسحوب على البارد

8.4.1.7 األنابيب والمواسير والبروفيالت غير الملحومة والمجوفة من الحديد أو الصلب 
)ما عدا الصلب المقاوم للصدأ(

صّنع أنابيب الضخ غير امللحومة املسحوبة على البارد بدرجة حرارة الغرفة وهي توفر انتظاًما بمستوى التحمل وتعزز 
ُ
ت

 باألنابيب العادية املصّنعة بالدرفلة على الساخن.
ً
عمل اآلالت مقارنة

 Jazeera وتأتي ُعمان كجهة خليجية محلية تلّبي أكثر من 58% من طلب قطر، مع اإلشارة إلى أّن شركة حديد الجزيرة
Steel الُعمانية هي الجهة املصّدرة األولى في هذه الفئة19.  كذلك فإن شركة إنتربايب األوكرانية تصّدر أيًضا هذه املنتجات 

إلى عمالئها في قطر فيلّبي هذان البلدان مًعا أكثر من 70%20 من طلب قطر على املنتجات املسحوبة على البارد.

هذه الفئة تضم  وبما أّن  من طلب قطر بمعدل أسعار أدنى من معظم سائر البلدان.   %35 وتلبي أوكرانيا ما يناهز 
األنابيب واملواسير والبروفيالت املجوفة املصنوعة من الحديد والكروم الصلب والصلب الكربوني وغيرها من السبائك، 
 أسعار البروفيالت املجوفة املصنوعة 

ً
تختلف أسعارها بشكل واسع، حسب املواد املكونة لألنابيب. فبذلك تكون مثال
من الحديد أقل من أسعار البروفيالت املجوفة املصنوعة من الصلب الكربوني.

ما عدا  تشمل هذه الفئة األنابيب واملواسير والبروفيالت املجوفة وغير امللحومة املصنوعة من الحديد أو الصلب، 
ستخدم في التطبيقات غير الحساسة إنما التي تستوجب درجة مقاومة عالية للتآكل. وُيعد 

ُ
الصلب املقاوم للصدأ، وهي ت

ستخدم ألغراض محددة جًدا في مجال معالجة املواد الكيميائية 
ُ
الطلب على هذه الفئة من األنابيب محدوًدا بما أنها ت

وإخماد الحرائق.

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

19   بحث أولي
20   بحث أولي

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2.7 األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية

صّنع األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية )رمز النظام املنسق 7305 و7306( عبر تشكيل لفة الصلب على البارد 
ُ
ت

 أسطوانية مستديرة. والفرق األسا�سي بين األنابيب غير امللحومة واألنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية 
ً

لتتخذ أشكاال
العر�سي.  إلى مقطعها  النظر  لدى  الكهربائية  باملقاومة  امللحومة  األنابيب  في  والشرائط  اللفائف  لحام وصالت  هو 
لذا تتحلى هذه  ستعمل اللفائف املدرفلة على الساخن كمواد خام لصنع األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية، 

ُ
وت

األنابيب بنفس جودة السطح العالية كاللفائف املدرفلة على الساخن، ما يسّهل منحها سماكة موحدة وجودة سطح 
أفضل من األنابيب غير امللحومة. أما من حيث الحجم، فيمكن لألنبوب امللحوم باملقاومة الكهربائية أن يتخذ إما شكل 
أنبوب ملحوم بالطول أو أنبوب مربع أو أنبوب مستطيل. وتقّدم األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية قدرة عالية على 
مقاومة التسرب والعمل طوال فترة طويلة، كما وتتسم بموثوقية عالية وتلبي وجهات استخدام متعددة سواء لنقل 

السوائل أو الغازات عبر خطوط أنابيب طويلة.

قّسم األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ا بين أنابيب صغيرة ومتوسطة بقطر يقل عن 406.4 مم من جهة، وأنابيب 
ُ
وت

كبيرة يزيد قطرها عن 406.4 مم من جهة أخرى. كما وتشمل األنابيب ذات القطر الكبير أنابيب خطية ملحومة بالطول 
قّسم األنابيب ذات القطر األصغر 

ُ
ومواسير ملحومة بالطول وبطانة أنابيب حفر وغيرها من األنابيب املشابهة. وباملثل، ت

ما بين مواسير ملحومة ذات مقطع عر�سي دائري وأنابيب/مواسير ذات بطانة ومقطع عر�سي مربع أو مستطيل. 
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الرسم التوضيحي 6: عملية إنتاج األنابيب الملحومة بالمقاومة الكهربائية

مخطط اإلنتاج  1.2.7

2018 20272026202520242023202220202019

129.1
152.3 172.6

172.3
194.1 209.1 224.1

239.1 254.1 269.1

الشكل البياني 15: اإلنتاج المحلي لألنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية
 )ألف طن(

2021

معاينة طرف 
الشريط غير 

الملفوف 
بالموجات فوق 

الصوتية

الحل الحل

التسوية التسوية

إعداد المقياس 
والدرفلة

التقطيع بالمنشار 
الطائر

تحديد الحجم

ما بعد التطويع بالحرارة

التقويم

التبريد بالمياه

التشذيب السريع من الداخل والخارج 
في التلحيم بالمقاومة الكهربائية

المعاينة األولى بالموجات 
فوق الصوتية

التسخين

إعادة اللف مجمع 
اللفائف

اللف 
والتلحيم

تسوية 
السطح 
الطرفي

المعاينة 
البصرية

 ومعاينة 
المقاييس

التوسيم 
والطالء

التوضيب
 والشحن

 أنبوبًيا ثم تختم بتلحيم طرفها. بعد 
ً

لف لتتخذ شكال
ُ
صنع األنابيب امللحومة من قطع طويلة مسطحة من الصلب ت

ُ
ت

تصنيع قوالب الصلب الخام، تتم معالجتها بدرفلتها من أجل إنتاج مصبوبات مستطيلة وتحويلها إلى بالطات. ثم تجري 
معالجة البالطات بتسخينها وطالئها وإزالة الترسبات عنها ودرفلتها لتتحّول إلى شرائط ضيقة ُيطلق عليها اسم الفوالذ 
الشريطي. بعد ذلك، يتم مد الفوالذ الشريطي وتسخينه وتمريره عبر أسطوانات مخددة حتى تلتف أطرافه ليتخذ شكل 
األنبوب. ويتم تمرير األنبوب غير امللحوم عبر إلكترودات لحام بما يسبب الحرارة ويدفع التجمعات املنصهرة إلى األطراف 

لتشكيل األنبوب امللحوم. 

ترتكز سوق األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية في قطر في املقام األول على قطاع البناء والبنى التحتية ونقل السوائل 
والغازات في مشاريع النفط والغاز، كما والعمليات الصناعية ومحطات تحلية املياه والري وإعادة تدوير املياه ومعظم 
قّسم إلى فئات كثيرة لتلبية 

ُ
املشاريع امليكانيكية والهندسية والسباكة. وبما أّن األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ت

متطلبات محددة، تقوم شركات محلية بتصنيع بعض املنتجات محلًيا فيما تجري تلبية ما تبقى من الطلب من خالل 
ستخدم األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية 

ُ
الواردات، وباألخص الطلب على املواسير ذات األقطار الكبيرة. وعندما ت

في مشاريع ينّفذها مقاولو هندسة ومشتريات وبناء عامليون، فمن املرّجح أن يستعين هؤالء بأنابيب مستوردة من جهات 
مصّنعة عاملية. كما أّن الطلب على األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ذات القطر األكبر محصور بمشاريع معينة 
وتستند الكميات التي يجري طلبها إلى هذه املشاريع املحددة، في حين تتسم األنابيب ذات القطر األصغر بطابع تجاري 

ويجري استخدامها بكميات كبيرة وفي تطبيقات متعددة. 

تحليل اإلنتاج المحلي  2.2.7

المصدر: بحث أولي مع خبراء الصناعة

معدل النمو السنوي المركب: %7.7

معدل النمو السنوي 
المركب: %10.1

تقديري متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع

المصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء القطري
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تحليل الواردات  3.2.7

الجدول 12: أبرز الجهات المصنعة المحلية لألنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية

الشكل البياني 16: واردات األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية إلى قطر
)ألف طن( أن�سئ مصنع قطر للصناعات الحديدية عام 1980. ينتج املصنع مجموعة 

متنوعة من املصنوعات الفوالذية املسطحة الهيكلية والصناعية وهو رائد في 
تزويد األنابيب الفوالذية في البالد، مع محفظة منتجات تضم أيًضا الزوايا 

والكمرات وألواح التسقيف وألواح الحيطان وغيرها.

 مصنع قطر
 للصناعات
الحديدية

60,000~الدوحة

أنشئت الشركة عام 2008 وكانت أول شركة عملت على صهر الصلب 
ودرفلته على الساخن في القطاع الخاص القطري. تتميز الشركة بقدرة 

إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف طن من مربعات الصلب ومنتجات الصلب 
الهيكلية وهي تقدم منتجات صلب ملحومة باملقاومة الكهربائية بسماكات 

تتراوح ما بين 12 مم و508 مم.

 شركة شاطئ
25,000~ البحر للحديد الدوحة

تلمع شركة ناشيونال بيلتيك تريدينج أند كونتراكتنج في إنتاج الهياكل 
واملكونات الفوالذية في قطر وهي تقدم باقة واسعة من الصفائح / األلواح 

الفوالذية واألنابيب املجوفة واملستديرة، حصلت على شهادات ISO9001 و
ISO14001 وOHSAS 18001 وشهادة مكتب فيريتاس.

 شركة
 ناشيونال

 بيلتيك تريدينج
أند كونتراكتنج

~25,000 الدوحة

2018 2019 2020 2021

145.75 165.28 112.81 111.36

معدل النمو السنوي 
المركب: -%8.58

1.2.2.7 الجهات المصنعة المحلية

عد شركة ناشيونال بيلتيك تريدينج أند كونتراكتنج وشركة شاطئ البحر للحديد الجهتين القطريتين األبرز في مجال 
ُ
ت

إنتاج األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية بمختلف أقطارها وأوجه استخدامها، مع اإلشارة إلى أّن األنابيب امللحومة 
ستخدم أكثر في خطوط أنابيب السالمة واملياه إلخماد الحرائق كما وخطوط أنابيب 

ُ
باملقاومة الكهربائية املنتجة محلًيا ت

نقل الغاز أو املياه في محطات الطاقة والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واملصافي وغيرها من املنشآت الصناعية. 
ستخدم هذه األنابيب أيًضا في القطاع الزراعي كأنابيب ري وفي تطبيقات هيكلية وهندسية عامة تتطلب درجة ضغط 

ُ
وت

متوسطة. وتوفر في العادة الشركات املحلية منتجاتها للموزعين الذين يعملون على تلبية طلبات املستخدمين النهائيين.

نتج بكميات كبيرة وتمتثل ملعايير الجمعية 
ُ
تتسم األنابيب واملواسير امللحومة باملقاومة الكهربائية بطابع تجاري وهي ت

األمريكية الختبار املواد ومعهد البترول األمريكي. إن هذه الخصائص املوحدة تسّهل عملية طلبها من منتجين منتشرين 
ستخدم في العموم األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ذات القطر الذي يزيد عن 406.4 

ُ
في كافة أصقاع األرض. ت

ستورد من جهات مصنعة عاملية تتميز بالجودة 
ُ
مم في منصات النفط والغاز وأنابيب التبطين والنقل بكميات كبيرة. وت

 من طلبها من منتجين متدني الكلفة في آسيا.
ً

العالية بدال

ا بارًزا لقطر، إذ تستورد هذه األخيرة منها األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية كبيرة 
ً
وفي الواقع تشكل أملانيا شريك

القطر، في حين تستورد في العادة من الصين والهند بكميات كبيرة األنابيب صغيرة القطر خفيفة الوزن والتي تتحمل 
تأثيرات النقل.

 أّن انكماش 
ّ
ومع أّن كميات الواردات شهدت ارتفاًعا عام 2019 نظًرا إلى تزايد طلب القطاعين الصناعي واإلنشائي، إال

ر سلًبا في الطلب وبالتالي في 
ّ
النشاط االقتصادي بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 وانتهاء مشاريع بنى تحتية كبيرة قد أث

الكميات املستوردة إلى البالد.

ستورد األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ذات القطر الذي يزيد عن 406.4 مم من بلدان أوروبية مثل أملانيا وتركيا 
ُ
ت

ل هذه البلدان 
ّ
تليها إيطاليا واململكة املتحدة وبولندا والسويد وفرنسا وهولندا وإستونيا. ومًعا، تشك في املقام األول، 

حوالي 55% من إجمالي واردات األنابيب ذات القطر الكبير إلى الدولة.

اسم 
الشركة

املقر 
الرئي�سي

القدرة اإلنتاجية 
السنوية )التقريبية، 

بالطن(
ملحة عن عمل الشركة وتفاصيل أخرى

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية، بحث أولي
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2

3

4

5

6

7

21,995.2133.426.53.73الصين1 81,992.75

تركيا

دول أخرى

19,136.0029.024.23.91 74,770.17

12,191.4218.515.63.95ُعمان 48,148.88

2,955.724.53.63.79اليابان 11,211.48

 المملكة
2,457.253.75.56.95المتحدة 17,076.67

الهند

1,709.30

65,951.12

2.6

8.3

1.5

100%

2.78

-

4,755.96

308,943.9

5,506.2270,987.94

100%

23.012.89

المجموع

ستورد 
ُ
في املقابل، تتخذ األنابيب امللحومة باملقاومة الكهربائية ذات القطر الذي يقل عن 406.4 مم طابًعا سلعًيا وت

بالعادة من منتجين متدني الكلفة. وتستحوذ في الواقع الصين والهند مًعا على حصة تناهز 63% من واردات قطر في هذا 
فيما يستمر نمو الواردات من هذه األسواق، شهدت الشحنات الوافدة من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املجال.

من إجمالي واردات   %45 حوالي   
ً
علًما أّنها كانت تشكل مجتمعة ا لتالمس مستويات ضئيلة، 

ً
املتحدة تراجًعا ملحوظ

األنابيب واملواسير امللحومة باملقاومة الكهربائية قبل الحصار. وقد قّدم ذلك حافًزا لقطر لكي توّسع عالقاتها التجارية 
مع شركاء آخرين وتعزز إنتاجها املحلي لألنابيب واملواسير.

2

3

4

5

6

14,873.8632.864.323.15ألمانيا1 344,305.20

دول أخرى

13,699.8930.214.85.76 78,963.81

7,388.0116.39.66.92تركيا 51,154.09

 كوريا
5,717.5912.66.25.84الجنوبية 33,381.18

1,490.573.31.03.49الصين 5,201.36

اليابان

2,242.694.84.1- 21,969.97

45,412.61534,975.6 100%100%- المجموع

الجدول 13: واردات األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية
)ذات القطر الذي يزيد عن 406.4 مم( إلى قطر في العام 2021

 الجدول 14: واردات األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية )ذات القطر الذي يقل 
عن 406.4 مم( إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
الكمية )طن(الدولةاملرتبة

النسبة 
من الحجم 

اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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كوريا
الجنوبية

الهند

اليابان

ألمانيا

21.09
1.21

26.28

7.75

6.07

2.10

2.39

3.93

اإلمارات

السعودية

0.00

0.00

3.79

تركيا

الصين

8.17

5.29

1.35

2015 2021

15.08

29.25

4.2.7  تحليل بحسب أنواع األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية

1.4.2.7 األنابيب الخطية الملحومة بالمقاومة الكهربائية

2

3

4

5

6

14,675.0037.370.023.32ألمانيا1 342,272.00

دول أخرى

11,008.3028.011.75.22 57,425.10

7,388.0118.810.56.02تركيا 51,154.10

كوريا
4,037.5110.34.75.68الجنوبية 22,931.00

1,279.213.32.39.13البرازيل 11,684.50

اليابان

975.832.30.8- 3,712.16

39,363.80489,178.00 100%100%- المجموع

الشكل البياني 17: تركيز توزع واردات األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية 
)على أساس الكمية، بالنسبة المئوية(

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تتســم األنابيــب الخطيــة امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة بقطــر يزيــد عــن 406.4 مــم وهــي تشــمل األنابيــب امللحومــة طولًيــا 
 باألنابيــب 

ً
عــد هــذه األنابيــب الخطيــة طويلــة مقارنــة

ُ
بالقــوس املغمــور )LSAW( وغيرهــا مــن األنابيــب امللحومــة طولًيــا. وت

ا من الضغط مثل نقل املياه أو النفط والري 
ً
ستخدم في الحاالت التي تستوجب كًما متوسط

ُ
الخطية غير امللحومة وهي ت

ســتورد حوالــي %37.35 مــن هــذه األنابيــب مــن أملانيــا نظــًرا 
ُ
والزراعــة وأنابيــب امليــاه الرئيســية وأنظمــة الصــرف الصحــي. وت

لجودتهــا وأدائهــا األفضــل، فيمــا تأتــي اليابــان فــي املرتبــة الثانيــة بحصــة تناهــز %28 مــن واردات األنابيــب الخطيــة امللحومــة 
باملقاومــة الكهربائيــة.

الجدول 15: واردات األنابيب الطويلة الملحومة بالمقاومة الكهربائية إلى قطر في العام 2021

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

2

3

3

4

4

5

1

1

الهند

اليابان

14,129.60

2,643.05

35.5

35.5

29.9

29.9

3.9

7.88

55,370.93

20,838.90

11,472.21

84.67

28.8

28.8

24.7

24.7

4.0

6.55

45,781.92

554.91

ُعمان

ُعمان

9,039.38

58.3

22.7

22.7

20.1

20.1

4.1

4.54

37,283.81

254.86

1,595.41

10.00

4.0

4.0

5.3

5.3

6.2

-

9,895.26

60.10

3,606.659.019.910.2دول أخرى 36,741.15

الصين

دول أخرى

39,843.28185,073.03 100%100%- المجموع

كوريا
الجنوبية

كوريا
الجنوبية

2,796.0221,718.77 100%100%- المجموع

3.4.2.7 أنابيب التبطين من الحديد أو الصلب2.4.2.7 المواسير الملحومة
تشــمل املواســير امللحومــة كل أنــواع املواســير املصنوعــة مــن الصلــب الكربونــي وســبائك الصلــب والصلــب املقــاوم للصــدأ، 
امللحومــة إمــا طولًيــا أو بأشــكال أخــرى مــن اللحــام مثــل اللحــام التناكبــي واللحــام الومي�ســي وغيرهــا. وتشــكل املواســير مكوًنــا 
هاًمــا فــي الهندســة والبنــاء. وتلبــي قطــر معظــم احتياجاتهــا مــن املواســير امللحومــة واســعة القطــر مــن كوريــا الجنوبيــة، فــي حيــن 

تســتورد املواســير ذات القطــر األصغــر املســتعملة للســياجات والســقاالت وغيــر ذلــك مــن الهنــد والصيــن.

يكثــر اســتخدام األنابيــب واملواســير امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة كأنابيــب تبطيــن فــي املنصــات النفطيــة ومواقــع الحفــر وفــي 
نقــل النفــط والغــاز. ويزيــد قطــر هــذه األنابيــب واملواســير عــن 406.4 مــم ويتــم اســتيراد حوالــي 94.5% منهــا مــن اليابــان.

ســتورد 
ُ
ســتعمل أنابيــب التبطيــن ذات القطــر األصغــر فــي التطبيقــات غيــر الحساســة فــي مشــاريع البنــاء والبنــى التحتيــة. وت

ُ
ت

مثــل هــذه املنتجــات مــن الواليــات املتحــدة وُعمــان، مــا يمكــن أن ُيعــزى إلــى املواصفــات املحــددة الخاصــة باملشــاريع واملتوفرة 
فــي منتجــات هاتيــن الدولتيــن. 

الجدول 16: واردات المواسير الملحومة إلى قطر في 2021

الجدول 17: واردات أنابيب التبطين ذات القطر الكبير من الحديد أو الصلب إلى قطر
 في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

 الواليات1
167.9848.054.114.83المتحدة 2,492.48

83.3023.814.37.88 656.36

44.1012.62.32.38الصين 104.90

38.6611.015.117.95 694.02

-16.254.614.2دول أخرى 657.70

ُعمان

350.294,605.46 100%100%- المجموع

إندونيسيا

الجدول 19: واردات األنابيب والمواسير ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل إلى قطر 
في العام 2021

2

3

4

5

7,514.4133.234.63.82الصين1 28,730.80

4,219.1318.717.83.51 14,846.30

3,606.3916.014.53.35ُعمان 12,084.3

2,703.6012.011.83.63 9,837.42

-4,544.3720.121.3دول أخرى 17,725.50

الهند

22,587.983,224.4 100%100%- المجموع

اليابان

الجدول 18: واردات أنابيب التبطين ذات القطر الصغير من الحديد أو الصلب إلى قطر
 في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

4.4.2.7 األنابيب والمواسير الملحومة بالمقاومة الكهربائية ذات المقطع العرضي 
المربع أو المستطيل 

ستورد األنابيب واملواسير امللحومة باملقاومة الكهربائية ذات املقطع العر�سي املربع أو املستطيل وبقطر يقل عن 406.4 
ُ
ت

مــم مــن الصيــن والهنــد وأســواق آســيوية أخــرى وتتخــذ هــذه املنتجــات طابًعــا ســلعًيا باإلجمــال وتلقــى طلًبــا منخفًضــا نســبًيا 
فــي قطر.

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

3,377.9958.915.72.51الصين1 8,488.78

873.615.254.533.82 29,547.10

723.9812.66.44.78الهند 3,463.89

228.094.02.35.62 1282.69

-527.749.221.1دول أخرى 11,413.30

إندونيسيا

5,731.454,195.80 100%100%- المجموع

بولندا

الجدول 21: واردات األنابيب والمواسير األخرى إلى قطر في العام 2021الجدول 20: واردات األنابيب والمواسير المبرشمة إلى قطر في العام 2021

2

3

48.5852.567.814.4هولندا1 688.82

43.9347.429.36.88 302.35

-0.10.12.9دول أخرى 30.05

الصين

92.611,032.22 100%100%- المجموع

5.4.2.7 األنابيب والمواسير المبرشمة

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تشكل األنابيب واملواسير املبرشمة غير امللحومة وذات املقطع العر�سي الدائري من الداخل والخارج نسبة صغيرة جًدا 
ستخدم في قطاع النفط والغاز.

ُ
من الواردات. وتتسم هذه املنتجات بقطر خارجي يزيد عن 406.4 مم وهي ت

6.4.2.7 أنابيب ومواسير أخرى

5% من إجمالي  تضم هذه الفئة كل أنواع األنابيب واملواسير األخرى امللحومة باملقاومة الكهربائية والتي تشكل حوالي 
ستورد من منتجين متدني الكلفة في آسيا وأوروبا الشرقية.

ُ
الواردات وهي تتحلى في العادة بقطر صغير وت

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
الكمية )طن(الدولةاملرتبة

النسبة 
من الحجم 

اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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3.7 توصيالت األنابيب والمواسير 

ستعمل لتوجيه 
ُ
تضم فئة توصيالت أنابيب ومواسير الصلب التي تصنف تحت رمز النظام املنسق 7307 املكونات التي ت

ا في تعزيز 
ً
األنابيب واملواسير من أجل تغيير اتجاهها أو حجمها أو إضافة وصالت فرعية. وتؤدي هذه التوصيالت دوًرا بالغ

ستخدم مع األنابيب غير امللحومة أو 
ُ
العمل السلس لألنابيب أو املواسير من دون أي أخطاء على مسافات طويلة وهي ت

امللحومة )باملقاومة الكهربائية( من أجل استكمال بناء حلقة األنابيب. 

ستخدم األكواع والتحويالت 
ُ
وتتسم هذه التوصيالت بأهمية عالية في املشاريع امليكانيكية والكهربائية والسباكة حيث ت

رة والوصالت الثالثية والوصالت ذات الشعبتين والسدادات والوصالت األنبوبية املتصالبة وغيرها من أجل وصل  ِ
ّ
املصغ

قّسم التوصيالت ما بين توصيالت 
ُ
األنابيب واملواسير لنقل املواد أو توزيعها. وبحسب نوع الوصلة ووجهة استخدامها، ت

لَحم التوصيالت امللحومة باألنبوب لتصبح جزًءا ال يتجزأ منه وال يعود 
ُ
ملحومة وتوصيالت ملولبة وتوصيالت أخدودية. ت

باإلمكان نزعها الحًقا وذلك يستلزم دقة عالية وُينّفذ في العادة بواسطة اللحام التناكبي. أما التوصيالت امللولبة، فهي 
ا عالًيا من السوائل أو 

ً
ستخدم في التطبيقات التي ال تتطلب ضغط

ُ
ضاف ويمكن نزعها بمجّرد عكس حركة اللولبة وهي ت

ُ
ت

الغازات، فيما تستعين بعض التطبيقات املحددة في مجال إخماد الحرائق بالتوصيالت األخدودية حيث يتحلى األنبوب 
ثبت التوصيالت باألخدود. 

ُ
بأخدود عند طرفيه وت

ومن أكثر القطع املستعملة في هذا السياق، يمكن أن نعدد: األكواع )املتوفرة بـ 90 درجة و45 درجة وأكواع بنصف قطر 
رة  ِ

ّ
طويل وأكواع بنصف قطر قصير( والوصالت الثالثية )املتوفرة كوصالت ثالثية متساوية األطراف ووصالت ثالثية مصغ

رة  ِ
ّ
رة متحدة املركز وتحويالت مصغ ِ

ّ
)املتوفرة كتحويالت مصغ رة  ِ

ّ
ووصالت ثالثية مغلقة بقضبان( والتحويالت املصغ

)متوفرة كنصف وصالت قارنة ووصالت قارنة  ئة ووصالت قارنة  منحرفة املركز( ووصالت األنابيب والوصالت املهّيِ
رة(، كما ووصالت التصريف )املتوفرة بشكل منفذ ملحوم weldolet ومنفذ لحام باملقبس  ِ

ّ
كاملة ووصالت قارنة مصغ

sockolet ومنفذ كوع elbowlet ومنفذ ملولب thredolet ومنفذ حلمة nipolet ومنفذ جانبي latrolet ومنفذ مرتد إلى 
sweepolet ومنفذ مشفه flangeolet(. كذلك نذكر صمامات األنابيب )املتوفرة بشكل صمام إغالق وصمام  الخلف 
مكور وصمام تحكم وصمام ساد وصمام إبري وصمام فراشة وصمام بطيء(، والوصالت األنبوبية املتصالبة )املتوفرة 
والوصالت ذات الشعبتين والسدادات والوصالت املستقيمة  رة(  ِ

ّ
بشكل وصالت متساوية األطراف ووصالت مصغ

والسدادات لألنابيب والبطانات املعدنية والوصالت املشّفهة ووصالت التمديد واملصائد البخارية واملنعطفات بنصف 
قطر طويل )متوفرة بشكل D-3 وD-5( كما ووصالت التركيب وحزقات التثبيت والوصالت املنعطفة بزوايا.

وتتخذ توصيالت األنابيب واملواسير طابًعا سلعًيا يتميز بمرونة عالية من حيث الكميات املطلوبة واألسعار بما يالئم 
متطلبات التركيب أو التبديل. وفي كال هاتين الحالتين، يعتمد املنتجون املحليون واملستوردون من الخارج على املوزعين 

املحليين الذين يخّزنون هذه املنتجات بغاية توزيعها على املستخدم النهائي.
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مادة 
األنابيب

التقطيع

2018 20202019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

6.156.885.605.335.064.784.334.334.333.42

تحليل اإلنتاج المحلي  2.3.7

مخطط اإلنتاج  1.3.7

)Sunny Steel( المصدر: بحث أولي، صني ستيل

المصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية، جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الرسم التوضيحي 7: عملية إنتاج توصيالت األنابيب

الشكل البياني 18: اإلنتاج المحلي لتوصيالت األنابيب والمواسير )ألف طن(

التشكيل تحديد الحجم المعالجة بالحرارة شطب حواف
 األنابيب

التوصيلة شكلها املحدد،  صنع توصيالت األنابيب بالتشكيل على الساخن، وتشمل هذه العملية التقويس وإعطاء 
ُ
ت

وهي تنطوي على قطع األنبوب بالطول املطلوب وتسخينه وقولبته ليتخذ شكله املرجو. ثم تتم معالجته بالحرارة إلزالة 
الضغوط املتبقية والحصول على الخصائص امليكانيكية املطلوبة. 

تشكل شركة ميتاليكس للتجارة واملقاوالت وصلب 26 وأوريكس للحلول الهندسية واملصنع الوطني للقواطع الكهربائية 
عنى بإنتاج بعض التوصيالت واللوازم وهي تنتج في العادة وصالت األنابيب 

ُ
وإيثوس للطاقة باقة من الشركات املحلية التي ت

ستخدم في أي 
ُ
واألكواع والوصالت الثالثية والتحويالت املصغرة والوصالت املشفهة وأطراف التوصيل واللفائف التي ت

تطبيقات تضم أنابيب أو مواسير. غير أّن الصناعات املحلية ال تشمل بعد تلك التوصيالت التي تتطلب دقة هندسية.

ال شّك في أّن التوصيالت واللوازم مكّون أسا�سي في أي مشروع تركيب أنابيب ومواسير في مجال النفط والغاز والعمليات 
الصناعية ونقل املياه والصرف الصحي. وبما أّن هذه التوصيالت واللوازم تضم فئات وشرائح فرعية كثيرة، تصّنع بعض 
هذه املنتجات محلًيا على يد منتجين محليين في حين ال يزال يجري استيراد معظمها. وقد بلغ حجم الواردات في الواقع 

حوالي 5.2 أضعاف حجم اإلنتاج املحلي السنوي في العام 2021.

معدل النمو السنوي 
المركب: %6.0

معدل النمو السنوي 
المركب: %8.2

تقديريمتوقع متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع
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ملحة عن عمل الشركة وتفاصيل أخرى
القدرة اإلنتاجية 

السنوية )التقريبية، 
بالطن(

املقر الرئي�سي فئات املنتجات

عنى بتصنيع املعادن 
ُ
هي شركة مصنعة للصلب في قطر ت

وتنتج لفائف املعادن الخفيفة التي يمكن االستعانة 
بها لصنع التوصيالت املستخدمة في التطبيقات غير 

عنى الشركة بتصنيع الوصالت لتطبيقات 
ُ
الحساسة. وت

متعددة ومنها الكهربائية.

 ميتاليكس
 للتجارة

والمقاوالت
~2,500 الريان

اللفائف الخفيفة

عنى بتصنيع الصلب 
ُ
هي شركة منتجات إنشائية فوالذية ت

اإلنشائي للبناء كما وبتصنيع التوصيالت املستخدمة في 
أعمال تقطيع وإصالح هذه األلواح، كجزء من عملية 

التصنيع التي تضطلع بها.

2,500~صلب 26 الريان

 التوصيالت ألعمال
التقطيع واإلصالح

 الوصالت املشفهة
 من الصلب املقاوم

 للصدأ ووصالت
 األنابيب واألكواع

 والوصالت الثالثية
رة ِ

ّ
والتحويالت املصغ

 هندسية شاملة ومشخصة لتطوير 
ً

تقدم الشركة حلوال
البنى التحتية كما تضطلع بتصنيع الوصالت املشفهة 
ووصالت األنابيب والتوصيالت للمشاريع امليكانيكية 

والكهربائية والسباكة.

 أوريكس
 للحلول

الهندسية
غير متوفرة الظاهرة

2018 2019 2020 2021

31.45 22.58 20.43 22.62

الجدول 22: الجهات المحلية المصنعة لتوصيالت األنابيب والمواسير

الشكل البياني 19: واردات توصيالت األنابيب والمواسير إلى قطر )باأللف طن(

تحليل الواردات  3.3.7

اسم الشركة

المصدر: : وزارة التجارة والصناعة القطرية، بحث أولي

المصدر: : جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

لقد تراجعت كمية الواردات بنسبة 10.4% في الفترة ما بين 2018 و2021. وُيمكن إعزاء التباطؤ الذي حصل في بداية 
هذه الفترة إلى حالة انعدام اليقين االقتصادي نتيجة الحصار في العام 2017، األمر الذي انعكس سلًبا على الطلب. 
ه 

ّ
 آخر نتيجة القيود التي فرضتها جائحة فيروس كوفيد-19. واألهم من ذلك كل

ً
وبعد ذلك، شهد العام 2020 اختالال

عتبر مستويات 
ُ
أّن توسع اإلنتاج املحلي في أعقاب حصار العام 2017 قد أثر في انخفاض الواردات. ومع ذلك، ال تزال ت

 باإلنتاج املحلي، حيث تواجه الجهات املصنعة القطرية منافسة من شركائها املصّدرين مثل 
ً
الواردات مرتفعة مقارنة
الصين والهند وتايالند. 

معدل النمو السنوي 
المركب: -%10.4

عّد الدول ذات اإلنتاج متدني الكلفة مثل الصين 
ُ
نظًرا إلى أن صناعة توصيالت األنابيب واملواسير تتسم بطابع سلعي، ت

والهند وتايالند من أبرز الشركاء التجاريين لقطر في هذا املجال، حيث بلغ معدل سعر التوصيالت من الصين في السنة 
الفائتة 7.3 ريال قطري للكيلوجرام، فيما بلغ سعر الواردات من الهند وتايالند 10.1 و9.5 ريال قطري للكيلوجرام على 
ستورد من شركات عاملية قائمة في 

ُ
صّنع لتلبية متطلبات محددة ت

ُ
التوالي. ومع ذلك، ال تزال التوصيالت الدقيقة التي ت

أوروبا.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13

5,128.0622.710.07.29الصين 37,404.15

5,098.4622.513.810.07الهند 51,319.58

2,406.6010.66.19.50تايالند 22,860.38

2,298.1010.218.429.86إيطاليا 68,615.71

1,700.877.58.418.30فرنسا 31,119.33

كوريا
1,621.497.26.715.45الجنوبية 25,045.62

المملكة 
1,077.184.86.9المتحدة 25,822.57

518.232.32.4بولندا 8,926.75

الواليات 
368.811.67.3المتحدة 27,340.56

353.031.63.5ألمانيا 13,034.49

350.141.52.3جنوب أفريقيا 8,678.75

251.251.10.9ماليزيا

17.23

23.97

74.13

36.92

24.79

13.64

-

3,428.06

1,442.846.413.3دول أخرى 48,978.57

22,614.9937,2574.5 100%100%- المجموع

كوريا
الجنوبية

الهند

تايالند

إيطاليا

22.68
5.83

22.54

10.64

10.16

3.60

3.29

4.42

اإلمارات

السعودية

0.00

0.00

0.87

فرنسا

الصين

7.52

7.17

35.61

2015 2021

5.73

4.65

الجدول 23: واردات توصيالت األنابيب والمواسير إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطريالمصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الشكل البياني 20: تركيز توزع واردات توصيالت األنابيب والمواسير )على أساس الكمية، 
بالنسبة المئوية(

فيما يستمر نمو الواردات من هذه األسواق، شهدت الشحنات الوافدة من اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
ا لتالمس مستويات 

ً
املتحدة اللتين كانتا تشكالن مًعا حوالي 10% من إجمالي واردات توصيالت األنابيب تراجًعا ملحوظ

ر ذلك حافًزا للدولة القطرية لكي توسع عالقاتها 
ّ
رض على قطر. وقد وف

ُ
 وذلك كله نتيجة الحصار الذي ف

ً
ضئيلة جدا

التجارية مع شركاء آخرين وتعزز اإلنتاج املحلي لتوصيالت/لوازم األنابيب واملواسير.

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

6

2,671.7741.943.311.46الهند1 30,605.76

دول أخرى

1,762.8927.716.66.67 11,752.42

976.0215.310.87.85تايالند 7,663.75

المملكة 
330.405.28.417.98المتحدة 5,940.99

149.892.42.411.30ألمانيا 1,693.88

الصين

485.317.518.5- 1,3082.32

6,376.2970,739.13 100%100%- المجموع

تحليل بحسب نوع توصيالت األنابيب والمواسير  4.3.7

1.4.3.7 مواسير الحديد الصب غير الطيّع

صنع عبر صب املعدن املصهور في قالب 
ُ
تشمل هذه الفئة توصيالت املواسير من الحديد الصب غير الطّيع التي ت

ستخدم 
ُ
على الشكل املرجو. وتتسم األنابيب املصنوعة من الحديد الصب غير الطيع باملتانة والقوة وعدم الصدأ. وت

هذه الفئة من املصنوعات لتوصيل املواسير في نظم املياه والغاز والنفط وفي إعدادات السباكة في املشاريع السكنية 
والتجارية والصناعية. ويتميز الطلب على هذه املنتجات املصبوبة بمرونة األسعار واالعتماد العالي على الواردات من 

الدول اآلسيوية ذات كلفة اإلنتاج املتدنية.

يتم استيراد أكثر من 40% من هذه التوصيالت من الهند نظًرا المتثالها ملعايير الجمعية األمريكية الختبار املواد وموثوقية 
منتجاتها. وتأتي الصين بعد الهند بفضل منتجاتها التنافسية التي تلبي في املقام األول طلب مشاريع السباكة التجارية.

الجدول 24: واردات المواسير من الحديد الصب غير الطيع إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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الجدول 25: واردات توصيالت المواسير الصب األخرى إلى قطر في العام 2021

الجدول 26: واردات الوصالت المشفهة إلى قطر في العام 2021

2

3

4

5

6

1,133.2434.338.713.46فرنسا1 15,249.36

دول أخرى

418.8212.712.111.33 4,744.92

398.5812.18.28.05الصين 3,206.89

367.2711.14.64.92الهند 1,805.88

331.8610.112.414.82بولندا 4,919.46

تايالند

653.7919.724.0- 9,444.43

3,303.5639,370.94 100%100%- المجموع

2

3

4

5

6

1,430.7234.040.623.48إيطاليا1 33,590.00

دول أخرى

875.0320.87.77.32 6,403.57

442.1610.51.73.13 1,384.08

India417.189.95.410.74 4,479.59

214.835.15.721.99 4,724.33

الصين

834.8419.738.8- 32,112.40

4,214.7682,693.97 100%100%- المجموع

كوريا
الجنوبية

المملكة 
المتحدة

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

2.4.3.7 توصيالت المواسير الصب غير الطيّعة 

3.4.3.7 الوصالت المشفهة

صنــع معظــم هــذه 
ُ
تشــمل هــذه الفئــة توصيــالت أنابيــب الصــب املصنوعــة مــن معــادن غيــر الحديــد الصــّب غيــر الطّيــع، وت

عد 
ُ
املواســير الصب من املعدن األســود أو من معدن مشــابه ملعدن املواســير من أجل مطابقة أدائها ومواصفاتها املادية. وت

لت الــواردات منهــا %34.3 فــي العــام 
ّ
فرنســا الشــريك التجــاري الرئي�ســي لتوفيــر مواســير الصــب غيــر الطّيعــة لقطــر بحيــث شــك

2021. وُيعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى اشــتراط أن تتحلــى توصيــالت األنابيــب بقابليــة تمــدد بدرجــة K9 لكــي تتحمــل الضغــط 
ذكــر كل مــن 

ُ
العالــي ولكــي ُيســمح باســتعمالها فــي تطبيقــات حساســة ودقيقــة. ومــن بيــن شــركاء االســتيراد البارزيــن اآلخريــن، ت

تايالنــد والصيــن والهنــد التــي تشــكل مًعــا حوالــي %35 مــن إجمالــي الــواردات إلــى قطــر. 

حــدد مواصفــات الوصــالت املشــفهة باالســتناد إلــى معاييــر محــددة تشــمل قياســها واللمســة النهائيــة لســطحها 
ُ
وتشــغيلها. وت

ونــوع التلبيــس والتوســيم واملــواد واملواصفــات الفنيــة بمــا يتما�ســى مــع املعاييــر األوروبيــة ومعاييــر الجمعيــة األمريكيــة الختبار 
املواد.

ونظًرا ألهمية الجودة ومواصفات التصنيع، تحتل إيطاليا املرتبة األولى من حيث تصدير هذه الوصالت إلى قطر، بحيث 
ت بعدها الصين بنسبة %20.76. إلى 

ّ
استحوذت على نسبة 33.95% من إجمالي الواردات إلى البالد في العام 2021، وحل

ا ضيقة ونموذًجا محدًدا 
ً
ستورد بعض من الوصالت املشفهة الخاصة أيًضا من اململكة املتحدة والتي تشكل سوق

ُ
ذلك، ت

يثبت فعاليته من حيث التكلفة بشكل خاص لدى استخدامه في تطبيقات متميزة. وبما أّن فئة الوصالت املشفهة تضم 
منتجــات مصنعــة بمجموعــة متنوعــة مــن املــواد لكــي تناســب مختلــف التطبيقــات، فهــي تنقســم مــا بيــن منتجــات متميــزة 
ومنتجــات ذات طابــع ســلعي، مــا ينعكــس مــن خــالل هيمنــة إيطاليــا واململكــة املتحــدة علــى القســم األول، بحيــث تلبــّي هاتــان 
ســتورد الوصــالت املشــفهة ذات الطابــع 

ُ
الدولتــان أكثــر مــن 40% مــن إجمالــي الطلــب علــى الوصــالت املشــفهة، فــي حيــن ت

الســلعي مــن دول آســيوية تســتحوذ علــى حصــة 35% مــن إجمالــي الكميــات. 

تقوم الوصالت املشــفهة بربط األنابيب ومكوناتها ضمن نظام األنابيب باســتخدام املســامير امللولبة والحشــوات لإلحكام. 
وهــي تســاعد علــى تعزيــز القــوة وتســهيل اتصــال األطــراف ونقــل أفضــل للمــادة مــن أجــل االســتفادة مــن قــوة وضغــط أفضــل 
ستخدم في نظم املياه من أجل وصل املضخات والصمامات واألنابيب لتسهيل عمليات صيانتها وإصالحها 

ُ
وهي غالًبا ما ت

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

6

654.3534.416.59.95الصين1 6,507.89

دول أخرى

287.4115.110.914.94 4,292.86

209.4611.029.856.10الهند 11,751.28

166.578.817.441.36إيطاليا 6,888.69

93.154.94.117.42تايالند 1,623.05

493.3825.921.4- 8,440.28

1,904.3239,504.15 100%100%- المجموع

كوريا
2الجنوبية

3

4

5

6

1

الصين

1,089.3524.318.213.90 15,143.84

دول أخرى

1,073.0524.06.55.07 5,437.35

763.9517.67.88.32تايالند 6,540.98

496.0811.15.18.55الهند 4,241.30

413.189.225.952.21إيطاليا 21,572.45

622.8813.936.5- 30,451.38

4,481.0583,387.30 100%100%- المجموع

الجدول 28: واردات توصيالت اللحام التناكبي إلى قطر في العام 2021الجدول 27: واردات األقواس والجلبات واألكواع الملولبة إلى قطر في العام 2021

4.4.3.7 األقواس والجلبات واألكواع الملولبة

ستخدم األقواس والجلبات واألكواع امللولبة لربط أقسام األنابيب ببعضها البعض في خط مستقيم. وتتيح املنتجات 
ُ
ت

امللولبة إمكانية فك الوصالت عن األنبوب، بخالف التوصيالت امللحومة التي ال تسمح بذلك. وبما أّن هذه القطع تشكل 
أنواع الوصالت والتوصيالت األكثر شيوًعا، فهي تتميز بطابعها السلعي حيث يكثر املوردون من الصين التي تستأثر بحصة 
34.4% من واردات قطر، في حين تلبي سائر البلدان مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا الطلب لتطبيقات معينة في مجاالت 

إخماد الحرائق والنفط والغاز والصناعة الكيميائية.

5.4.3.7 توصيالت اللحام التناكبي

وهي  ولذا يجدر بالتوصيالت أن تتسم بدقة عالية.  يتم ربط توصيالت اللحام التناكبي باألنابيب عن طريق اللحام، 
ستخدم في الغالب في نظم األنابيب الصناعية إما لتغيير املجرى أو إلضافة مجرى جديد أو لضم معدات بالنظام 

ُ
ت

 بالتوصيالت امللولبة املتوفرة بحجم يصل إلى 4 بوصات، تتوفر توصيالت اللحام التناكبي 
ً
على نحو ميكانيكي. ومقارنة

عد الوصالت امللحومة أكثر متانة وتعمل بمثابة ُبنية معدنية متواصلة 
ُ
بأحجام تتراوح ما بين نصف بوصة و72 بوصة. وت

تعزز قوة نظام األنابيب وتتيح دفًقا سلًسا داخل األنبوب. وتأتي معظم واردات توصيالت اللحام التناكبي من موردين 
من أسواق آسيوية.

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطريالمصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

كوريا
الجنوبية

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
الكمية )طن(الدولةاملرتبة

النسبة 
من الحجم 

اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2

3

4

5

6

1

الصين

784.1036.815.88.58 6,725.84

دول أخرى

290.7813.67.110.34 3,005.98

الهند

281.3513.215.623.66 6,658.06

161.227.613.736.21إيطاليا 5,837.93

126.695.94.615.50تايالند 1,963.30

487.2822.943.2- 18,389.48

2,131.4242,580.59 --- المجموع

جنوب
 أفريقيا

6.4.3.7 توصيالت األنابيب أو المواسير األخرى

تشمل هذه الفئة مجموعة من توصيالت األنابيب واملواسير ومنها وصالت األنابيب والوصالت املهّيئة والوصالت القارنة 
ووصالت التصريف وصمامات األنابيب والوصالت األنبوبية املتصالبة والوصالت ذات الشعبتين والسدادات والوصالت 
املستقيمة والسدادات لألنابيب والبطانات املعدنية واملصائد البخارية ووصالت التركيب وحزقات التثبيت والوصالت 
املنعطفة بزوايا. وتتسم هذه اللوازم بطابع سلعي ويتم استيرادها من منتجين متدني الكلفة في الهند والصين يستأثرون 
بأكثر من نصف الواردات إلى قطر. ويتحلى هؤالء املوّردون بعالقات متينة باملوّزعين ووكالء املخازن في قطر، ما يسّهل 

التأمين املستمر لهذه الواردات إلى البالد.

باإلضافة إلى الفئات الفرعية املذكورة أعاله، تتوفر بضعة منتجات أخرى مثل الروابط والحماالت ومخارج مطفآت 
الحرائق وغيرها من التوصيالت التي ال تشكل سوى  0.83%  من إجمالي كميات الواردات.

الجدول 29: واردات توصيالت األنابيب أو المواسير األخرى إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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مخطط اإلنتاج  1.4.7

تحليل اإلنتاج   2.4.7

الشكل البياني 21: كميات اإلنتاج المحلية – الشبكات والسياجات السلكية المنسوجة
)باأللف طن(

4.7 الشبكات والسياجات السلكية المنسوجة 

الرسم التوضيحي 8: عملية إنتاج السياجات السلكية المنسوجة

آلة اللحام التناكبي

آلة ثني األسالك

اللحام وتهذيب 
الحواف والتنظيف

آلة حل اللفائف

الثني
والتقطيع

سلك فوالذي طري

2018 20202019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

158.4148.5138.6128.6118.7108.8102.779.384.069.0

المصدر: وزارة التجارة والصناعة القطرية

.A-1 Fence Inc شركة إيه1- فنس إنك ،Chainlinkfencing.org ،المصدر: بحث أولي

ســتخدم فــي املقــام األول 
ُ
تنــدرج منتجــات الشــبكات والســياجات الســلكية املنســوجة تحــت رمــز النظــام املنســق 7314 وهــي ت

فــي قطــاع البنــاء وتحديــًدا فــي الســياجات والتعزيــزات والســتارات الشــبكية وتجميــل املشــاريع الســكنية والتجاريــة.

2020 مع  وُيشكل مجال البناء فئة الصناعة غير التعدينية األكبر بحيث استأثر بـ 15%21 من الناتج املحلي اإلجمالي في العام 
وجود مشاريع بنى تحتية وتجارية ضخمة تدعم تطور القطاع. ومن شأن استمرار تطور قطاع البناء أن يحدث أثًرا إيجابًيا في 
الطلب املحلي على منتجات الشبكات والسياجات السلكية املنسوجة، ما قد يشّجع بدوره املنتجين املحليين على االستثمار في 

القدرات الالزمة لتلبية الطلب املحلي املتزايد. 

تلبــي الشــركات الكبــرى املنتجــة للشــبكات والســياجات الســلكية املنســوجة فــي قطــر الطلبــات املوحــدة الكبيــرة كمــا وتلــك 
التــي تتضمــن متطلبــات خاصــة، علًمــا أن معظــم اإلنتــاج املحلــي ضمــن هــذه الفئــة مرتبــط بالســياجات والشــوايات املطليــة 
بالصلــب أو الزنــك وامللحومــة عنــد تقاطــع الحبــال22.  نذكــر هنــا شــركتي تشــاين لينــك إندســتريز أوف قطــر للتجــارة وكليــك 
قطر للتجارة وهما أبرز شركتين محليتين ال تكتفيان بتلبية الطلب املحلي فحسب، بل تنويان أيًضا التصدير إلى أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا. وتعتمد مثل هذه الشركات في العادة على موزعين لتلبية طلب السوق على منتجات الشبكات 

والســياجات الســلكية املنســوجة. 

لقد شهد اإلنتاج املحلي ملنتجات الشبكات والسياجات السلكية املنسوجة نمًوا بارًزا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14.1% في 
الفترة ما بين 2018 و2021. وتمّيز في الواقع العام 2021 بقفزة في اإلنتاج بلغت نسبة 30% مقارنة بالسنة املاضية وذلك بفعل 
الطلب من جانب مشاريع البناء الجارية واملتممة مثل املالعب واملرافق املنشأة الستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 كما 

ومشاريع مدن سكنية مثل مدينتنا وبراحة الجنوب وطرقات عدة ومشاريع صناعية جارية.

 حــل لفائــف األســالك الفوالذيــة الطريــة وإدخالهــا فــي آلــة لثنــي األســالك أوتوماتيكًيــا مــن أجــل تقويــم األســالك، 
ً
يجــري أوال

دخــل فــي آلــة لحــام تناكبــي كهربائيــة 
ُ
ثــم يتــم تقطيعهــا إلــى أحجــام محــددة وثنيهــا لتشــكيل الروابــط فــي مــا بينهــا. بعــد ذلــك ت

نظــف بالحمــض وامليــاه.
ُ
ب حوافهــا قبــل أن ت

ّ
لحــم السالســل أوتوماتيكًيــا وُتهــذ

ُ
ميكانيكيــة حيــث ت

معدل النمو السنوي 
المركب: %7.5

معدل النمو السنوي 
المركب: %14.1

21   جهاز التخطيط واإلحصاء القطري 
22   وزارة التجارة والصناعة القطرية

تقديريمتوقع متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع
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الجدول 30: أبرز الشركات المحلية المصنعة لمنتجات الشبكات والسياجات السلكية 
المنسوجة في قطر

الشكل البياني 22: واردات الشبكات السلكية والسياجات المنسوجة إلى قطر )باأللف طن(

غير متوفرة

أنشئت شركة كليك قطر للتجارة في العام 2003 وهي تصّنع منتجات ضمن 
ومن املنتجات التي تقدمها في  باقة واسعة من الحلول املتصلة بالسياجات. 
هذه الفئة السياجات املترابطة والسياجات التزيينية والسياجات السلكية 
امللحومة، باإلضافة إلى األسالك الشائكة وبعض حلول السياجات األخرى من 

فئات تندرج تحت رموز نظام منسق مختلفة. 

 شركة كليك
1,200~قطر للتجارة الدوحة

2018 2019 2020 2021

7.3 3.5 5.4 5.0

املقر الرئي�سياسم الشركة
القدرة اإلنتاجية 

السنوية )التقريبية، 
بالطن(

ملحة عن عمل الشركة وتفاصيل أخرى

عنى شركة تشاين لينك إندستريز أوف قطر للتجارة بتصنيع وتركيب وتقديم 
ُ
ت

املنسوجة  السلكية  والسياجات  الشبكات  بمنتجات  املتصلة  الخدمات 
سنة   15 منذ  توفر  كذلك  وهي  والصناعية.  والتجارية  السكنية  للمشاريع 
واأللوان والهياكل وغيرها من الخيارات  مجموعة واسعة من خيارات الطالء 
الشباك امللحومة  ومن أنواع السياجات التي تقدمها:  لتخصيص املنتجات. 
والشباك املترابطة وسياجات التحكم بحركة املرور واألمن العالي وسياجات 
املزارع والصحاري. وإلى جانب السياجات، تقدم الشركة أيًضا حاويات النقل 
ا خاصة 

ً
ونظم األرفف واملقصورات وغيرها من املنتجات التي تخص أسواق

محددة.

 شركة تشاين
 لينك إندستريز

 أوف قطر
للتجارة

الدوحة

تحليل الواردات  3.4.7

اســتمرت حركــة اســتيراد الشــبكات والســياجات الســلكية املنســوجة بالتراجــع بمعــدل تغيــر ســنوي مركــب بلــغ 12.0% فــي 
الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021. ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك إلــى ابتعــاد قطــر عــن الــواردات مــن اململكــة العربيــة الســعودية وتركيزهــا 
 مــن ذلــك علــى تشــجيع اإلنتــاج املحلــي لتلبيــة طلبهــا. وبالتالــي، تراجــع اعتمادهــا اإلجمالــي علــى الــواردات التــي لــم يعــد 

ً
بــدال

يشــكل حجمهــا حالًيــا ســوى 5% مــن حجــم اإلنتــاج املحلــي. كمــا وأن املورديــن مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات 
العربيــة املتحــدة الذيــن كانــوا يشــكلون مًعــا 55.5% مــن إجمالــي الــواردات فــي العــام 2015 بالــكاد بــات لديهــم أي وجــود اليــوم 

فــي الســوق القطريــة.

معدل النمو السنوي 
المركب: -%12.0

المصدر: الموقع اإللكتروني للشركتين وبحث أولي

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

نتــج محلًيــا، لــذا 
ُ
مــن أبــرز منتجــات الســياجات املســتوردة بحســب نــوع املــادة هــي ســياجات الحديــد املطلــي بالزنــك وهــي ال ت

 )3.3 ريــال قطــري للكيلوجــرام فــي العــام 
ً
يعتمــد املقاولــون علــى الــواردات مــن الصيــن والهنــد املتوفــرة بأســعار تنافســية جــدا

.)2021
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الهند

تركيا

27.9
27.9

6.2

57.3

2.4

4.5

4.42

اإلمارات

السعودية

الصين

0.0

0.0

18.6

36.9

2015 2021

الشكل البياني 24: تركيز توزع واردات السياجات والشبكات السلكية المنسوجة )على أساس 
الكمية، بالنسبة المئوية(

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المجموع:
4,971

طن

السياجات والشوايات من الحديد المطلي بالزنك
السياجات والشوايات من الصلب

الشبكات والسياجات السلكية المنسوجة من المواد األخرى

2

3

4

2,849.257.348.84.9تركيا1 13,869.6

1,384.927.919.94.1 5,665.7

309.66.214.413.3الهند 4,107.7

427.28.616.9- 4,762.7 دول أخرى

الصين

4,970.928,405.7 --- المجموع

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تأتي تركيا والصين في طليعة البلدان املصّدرة لهذه الفئة من املنتجات إلى قطر وقد شكلتا مًعا نسبة تزيد عن 85% من 
إجمالي كميات الواردات إلى البالد في العام 2021. وتعد تركيا املورد األسا�سي للسياجات والشوايات من الحديد املطلي 

بالزنك، ما يجعلها الشريك التجاري األبرز لقطر في هذه الفئة من املنتجات.

الجدول 31: واردات الشبكات السلكية والسياجات المنسوجة إلى قطر في العام 2021

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

)حيث انخفضت أسعار الواردات  الحصار الذي فرضته الدول املجاورة على قطر وخفض تركيا الكبير ألسعارها  إّن 
ا 

ً
منها من 15.7 ريال قطري للكيلوجرام في 2015 إلى 4.9 ريال قطري للكيلوجرام في العام 2021( قد أّديا مًعا دوًرا بالغ

التجاريين لقطر. فبعد أن كانت اململكة العربية  في النقلة التي حصلت في ما خص تركيز توزع الواردات بين الشركاء 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة تشكالن نسبة 55.5% من كميات الواردات في العام 2015، استحوذت تركيا الحًقا 

على هذه الحصة.

الشكل البياني 23: تقسيم واردات منتجات الشبكات والسياجات السلكية المنسوجة بحسب 
المواد )2021(

 50.0%

20.8%

29.2%

الكمية )طن(الدولةاملرتبة
النسبة 

من الحجم 
اإلجمالي )%(

القيمة )ألف 
ريال قطري(

متوسط أسعار 
االستيراد )ريال 
قطري / كجم(

النسبة
 من القيمة 

اإلجمالية )%(
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2018 20202019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

52.0150.9148.7546.5944.4342.2739.439.834.533.9

مد األلواح المدرفلة 
على البارد

التقطيع اللحام التجميع

مخطط اإلنتاج   1.5.7

5.7 المصنوعات من الحديد والصلب المستخدمة في أجهزة التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء  

المصدر: بحث أولي، بحث ثانوي

ــل املصنوعــات مــن الحديــد والصلــب املصنفــة تحــت رمــز النظــام املنســق 7326 منتجــات تســتخدم فــي صناعــة أجهــزة 
ّ
تمث

التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء والبنــاء وهــي تشــمل أنابيــب التهويــة وأنابيــب األســالك وناقــالت األســالك وبراغــي التثبيــت 
وغيرهــا مــن أجهــزة إدارة األســالك. كمــا تشــمل بعــض الفئــات األخــرى املصنفــة تحــت رمــز 7326 األقفــاص والصناديــق 

 فــي قطــر.
ً
وأعمــدة الكهربــاء. غيــر أّن إنتــاج هــذه املنتجــات وتجارتهــا ال يــزاالن متدنييــن جــدا

 لطلــب مقاولــي مشــاريع 
ً
 تلبيــة

ً
أنتجــت قطــر 39,400 طــن مــن املصنوعــات مــن الحديــد والصلــب فــي العــام 2021 وذلــك أوال

التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء. وقــد شــهد االنتــاج ارتفاًعــا ثابًتــا علــى مــر الســنوات بمعــدل 5.1% فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 
و2021. واكتسب اإلنتاج املحلي في الواقع بعض الزخم في السنتين املاضيتين فيما سعت الشركات املحلية ومنها مقاولو 
مشــاريع التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء بشــكل خــاص إلــى توســيع قدراتهــم فــي أعقــاب الحصــار ومــا تــاله مــن حماســة لــدى 

الحكومــة القطريــة لدعــم الشــركات املحليــة والترويــج لهــا. 

عد أنابيب التهوية أبرز ُمنتج ُمصّنع في قطر نظًرا للطلب الكبير من قطاع البناء والعقارات على أجهزة التدفئة والتهوية 
ُ
وت

ل ربع اإلنتاج املحلي تقريًبا، فتأتي حصة 
ّ
وتكييف الهواء. أما بالنسبة إلى ناقالت األسالك وأنابيب األسالك التي تشك

صغيرة من الطلب من قطاع األجهزة الصناعية واملختبرية، إلى جانب قطاع البناء الذي يستحوذ على الحصة األكبر من 
الطلب على هذه املنتجات.

الرسم التوضيحي 9: عملية إنتاج أنابيب التهوية وأنابيب األسالك

الثني
التقسية

إحكام منطقة 
اللحام

صنع أنابيب التهوية وأنابيب األسالك من ألواح مدرفلة على البارد يتم فكها وتحضيرها وفًقا للمواصفات املطلوبة. يلي 
ُ
ت

ذلك عملية تقطيع تنقسم ما بين تقطيع يدوي وتقطيع آلي. وبعد ذلك، يمر اللوح بعملية تشكيل وثني باستخدام أدوات 
وخرامات قبل تجميعه النهائي.

تحليل اإلنتاج  2.5.7

الشكل البياني 25: اإلنتاج المحلي للمصنوعات من الحديد والصلب المستخدمة في أجهزة 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )باأللف طن(

معدل النمو السنوي 
المركب: %4.8

معدل النمو السنوي 
المركب: %5.1

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تقديريمتوقع متوقع متوقع متوقع متوقع متوقع
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الشكل البياني 26: تقسيم كميات اإلنتاج المحلي بحسب المنتج )2021(

أنابيب التهوية

أنابيب وناقالت األسالك

حامالت األسالك السلّمية

أنظمة التركيب والتعليق
المجموع:
 39,349

طن

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

2022 وتطوير مدينة لوسيل  مع اكتمال بعض من أبرز مشاريع البناء، بما في ذلك املالعب واملرافق لكأس العالم لعام 
 نسبة 

ً
ال

ّ
ومشروع مشيرب قلب الدوحة وغيرها الكثير، أصبح قطاع البناء فئة الصناعة غير التعدينية األكبر في قطر، مشك

15% من الناتج املحلي اإلجمالي في العام 232020. 

ومن املتوقع لقطاع البناء أن ينمَو بحوالي %10.1 في الفترة ما بين 2021 و242025، مع التزام الحكومة القطرية باستثمار 
61 مليار ريال قطري في مشاريع البنى التحتية والعقارات بموجب رؤيتها الوطنية 2030. ومن املرّجح لهذا النمو املتوقع في 
ه يقّدر للطلب على نظم إدارة األسالك التي 

ّ
مجال البناء أن يعزز الطلب على أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. حتى أن

تضم ناقالت وأنابيب األسالك وغيرها من اللوازم أن ينمَو بحوالي %10 حتى العام 2026 في مناطق الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مع تشكيل املبادرات الحكومية املتنوعة الدافع األسا�سي خلف نمو الطلب هذا25. 

وفيما تستمر سوق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بالنمو، سيستمر إنتاج كميات كبيرة من أنابيب التهوية وغيرها 
 بالكميات املستوردة منها: ذلك أن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء تشكل 

ً
من اللوازم ذات الصلة محلًيا مقارنة

جزًءا من مشاريع البناء التي ُيعد جدولها الزمني حساًسا بطبيعة حالها. ومن شأن استيراد هذه املنتجات التي ترتبط عملية 
إنتاجها باليد العاملة الكثيفة أن يزيد احتمال التأخر عن مهل هذه املشاريع.

صمم خصيًصا في العادة بما يتالءم مع احتياجات املشروع بشكل 
ُ
نتج بالتصنيع واللحام ت

ُ
أنابيب التهوية التي ت كما أّن 

خاص. لذا، فإن هذا القرب من السوق النهائية يتيح للجهات املصنعة فهًما أفضل ملتطلبات العمالء، كما أّن حجم العقود 
صغير نسبًيا لذا يمكن تصنيع هذه املنتجات ضمن ورش صغيرة من دون الحاجة إلى آالت ثقيلة أو عمالة متخصصة. 

تتسم األسعار في هذه الفئة بأنها جد حساسة، وتسعى فيها الشركات املعنية إلى إيجاد طرق جديدة لخفض  إلى ذلك، 
النفقات العامة. ومن هنا فإّن التكاليف اإلضافية التي ال بد من تكّبدها لدى نقل كميات محدودة من السلع تجعل من 
األنسب إنتاج هذه املنتجات محلًيا. ونظًرا إلى الطبيعة املجزأة للطلب ضمن هذه الفئة، يعتمد املقاولون الذين يحتاجون 

إلى هذه املنتجات على املوزعين الذين يشترون القطع من املنتجين املحليين. 

Thomson Eikon 23 طومسون إيكون
Metals Consulting International 24 ميتالز كونسلتنج إنترناشيونال

Global Cable Management Market Report تقرير سوق إدارة األسالك العالمية – Mordor Intelligence 25 شركة موردور إنتلجنس

 %47.4

 %24.7

 %14.6

 %13.2
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عنى بمقاوالت التدفئة والتهوية وتكييف 
ُ
أنشئت الشركة في العام 2004 وهي ت

 متكاملة من مرحلة ما قبل التصميم وحتى صيانة أجهزة 
ً

الهواء وتقدم حلوال
تكييف الهواء املركزية.

أنشئت الشركة في العام 2005 وهي تقدم منتجات وخدمات في مجال تصميم 
وتصنيع نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

أنشئت الشركة في العام 2005 وكانت من أولى الشركات التي أنتجت نظًما 
متكاملة إلدارة األسالك وتوصيالتها وغير ذلك بما يتوافق مع املعايير الدولية.

هي جزء من مجموعة أعمال متنوعة ناشطة في مجال الخدمات في قطاع 
تصميم الصلب والبناء، أنشئت في العام 2008.

 شركة مصنع
 قطر لصناعة

 شبكات توزيع
الهواء

داكت للتهوية 
والتكييف 

)دفاك(

شركة أنظمة 
إدارة الكوابل 

الصناعية

مصانع رامكو 
للصناعات 
اإلنشائية 
والمعدنية

الدوحة

الدوحة

مسيعيد

الدوحة

أنابيب التهوية ولوازمها، 
املخمدات، موزعات الهواء، 

أنابيب التهوية املصنعة مسبًقا، 
فتحات الصيانة، الفالتر، إلخ. 

أنواع متعددة من أنابيب التهوية، 
املخمدات، فتحات املنور، 

املصنوعات، فتحات الصيانة، 
وغيرها من نظم التدفئة والتهوية 

وتكييف الهواء

أنواع مختلفة من حامالت 
األسالك السلمية وأنابيب 
األسالك املرنة والصناديق 

املعدنية وغيرها من لوازم نقل 
األسالك

نظم إدارة األسالك واألبواب 
املعدنية ونظم التكسية 
واملصنوعات والتركيبات

2018 2019 2020 2021

25.6 15.2 13.8 14.9

الجدول 32: الجهات المحلية المصنعة ألجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بما في ذلك 
أنابيب التهوية وناقالت/أنابيب األسالك وغيرها من اللوازم

3.5.7  تحليل الواردات

المصدر: المواقع اإللكترونية للشركات، بحث أولي

املقر الرئي�سيملحة عن عمل الشركة وتفاصيل أخرى فئات املنتجات اسم الشركة

أنشئت الشركة في العام 2011 إلنتاج أنابيب الهواء وهي تصنع اليوم منتجات 
عدة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتعمل في مجال مقاوالت 

مشاريع أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وهي حاصلة على شهادتي 
.ISO 9001-2015و ISO 9002-1994

منافذ الهواء، أنابيب التهوية، 
املراوح، املخمدات، التكسية، 

املجاري املائلة، املطابخ 
الصناعية، إلخ.

الدوحة سيف قطر

لقــد تراجــع حجــم الــواردات بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 16.5% فــي الفتــرة مــا بيــن 2018 و2021, ومــن أبــرز أســباب 
انخفــاض االعتمــاد علــى الــواردات كان حصــار العــام 2017 ومــا تــاله مــن جهــود لتشــجيع اإلنتــاج املحلــي. 

الشكل البياني 27: كميات واردات المصنوعات من الحديد والصلب المستخدمة في أجهزة 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )باأللف طن(

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

تشكل املكونات الصغيرة )اللوازم( وأنظمة إدارة األسالك في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الفئتين األساسيتين 
عــد كال املكونــات الصغيــرة التــي تضــم املشــابك والبراغــي وغيرهــا ونظــم 

ُ
مــن املنتجــات املســتوردة إلــى البــالد فــي هــذا املجــال. وت

إدارة األســالك مثــل األنابيــب وناقــالت األســالك وحامــالت األســالك الســلمية وغيرهــا منتجــات ســلعية ال تســتلزم الكثيــر مــن 
التخصيــص، كمــا أّنهــا منتجــات يمكــن للموزعيــن تخزينهــا وبيعهــا للعمــالء بحســب حاجتهــم. 

معدل النمو السنوي 
المركب: -%16.5
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5,759.438.525.811.2الصين1 64,372.6

2,197.114.710.912.3تركيا3 27,117.6

-3,731.925.047.5دول أخرى3 118,554.9

4637.14.37.529.4 18,715.2 ألمانيا

22,618.817.58.37.9 20,699.7 الهند

14,944.3324,9460 -100%- المجموع

India

Turkey

38.5
9.3

17.5

14.7

3.3

6.5

4.42

UAE

KSA

China

0.0

0.0

27.3

8.4

2015 2021

المشابك وبراغي التثبيت وغيرها

الصناديق واألقفاص

أجهزة ونظم تحميل األسالك

أعمدة اإلنارة الكهربائية

غيرها

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

المجموع:
 14,944

طن

تشكل الصين والهند املوّردين األساسيين ملعظم املنتجات املدرجة تحت الرمز 7326 بحيث استحوذتا على حصة تزيد 
عن نصف إجمالي واردات هذه املنتجات في العام 2021. كما تشكل تركيا املورد الرئي�سي للصناديق واألقفاص )لتربية 
الدواجن والحيوانات( بحيث تستحوذ على نسبة 45 إلى 55% من إجمالي كمية الواردات منها. وتعّد أسعار املنتجات في 

هذه الفئة حساسة بطبيعتها وتهيمن الدول ذات الكلفة املتدنية على وارداتها. 

كان للحصار الذي فرضته الدول املجاورة على قطر أثر كبير في توزيع كميات الواردات ما بين الشركاء التجاريين لها، 
إذ بعد أن كانت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة تشكالن 35% أو أكثر من حجم الواردات سابًقا، 
استحوذت بشكل رئي�سي كل من الصين والهند وتركيا على هذه الحصة بعد الحصار. وبلغ معدل أسعار الواردات من هذه 
الدول الثالث مجتمعة حوالي 15.3 ريال قطري للكيلوجرام في العام 2015 لينخفض إلى 10.5 ريال قطري للكيلوجرام 
في العام 2021. وقد سمحت األسعار التنافسية لهذه البلدان باستحواذها على حصة أكبر من السوق القطرية خالل 

الحصار وتعزيز موطئ قدمها في قطر.

الشكل البياني 28: تقسيم كميات الواردات بحسب المنتج )2021(

الجدول 33: واردات المصنوعات من الحديد والصلب المستخدمة في أجهزة التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء إلى قطر في العام 2021

الشكل البياني 29: المصنوعات من الحديد والصلب المستخدمة في أجهزة التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء: تركيز توزع الواردات )على أساس الكمية، بالنسبة المئوية(
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التحليل الرباعي لسوق منتجات الصلب النهائية  8.1

8- التحليل الرباعي

نقاط القوة
 من شأن نمو االقتصاد القطري أن يدعم النمو املستقبلي لقطاع الصلب في البالد

 يتسم قطاع النفط والغاز وقطاع البناء بأهمية كبيرة وسيستمران في استقطاب االستثمارات 
التي ستدعم الطلب على منتجات الصلب النهائية

 يمكن لتركيز سياسة الحكومة على اإلنتاج املحلي ودعمها املالي للشركات الصغيرة واملتوسطة 
أن يشجع االستثمارات في تصنيع منتجات الصلب النهائية

نقاط الضعف
 علــى الشــركات القطريــة االعتمــاد علــى املــواد الخــام املســتوردة )ومنهــا خــام الحديــد ومنتجــات 

صلــب جاهــزة وشــبه جاهــزة( 
 إن نطــاق الســوق القطريــة صغيــر وال يصلــح فــي بعــض األحيــان لإلنتــاج علــى نطــاق واســع بســبب 

الطلــب املحــدود مــن الســوق املحليــة
 يتسم الطلب على بعض منتجات الصلب النهائية بطابع دوري أو محدود بمشاريع معينة، ما 

قد ُيثني بعض الجهات عن االستثمار في إنشاء وحدات إنتاجية في قطر

الفرص
 ال تزال قطر معفاة حتى اآلن من رسوم مكافحة اإلغراق املفروضة على دول أخرى منتجة 
مثــل الهنــد والصيــن واألســواق املجــاورة فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة وُعمــان. ويمكــن لذلك أن 

يتيح لها فرًصا لتصدير منتجاتها إلى أمريكا الشمالية وغيرها من األسواق العاملية
 من شأن تفعيل مناطق التجارة الحرة أن يتيح للمنتجين في قطر قدرة تنافسية أكبر

التهديدات
 قــد يــؤدي التطبيــع التدريجــي للروابــط التجاريــة مــع الــدول املجــاورة بعدمــا رفــع الحصــار إلــى 
منافســة أكبــر مــن قبــل األســواق املجــاورة مثــل اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة
 قــد يــؤدي توافــر منتجــات الصلــب النهائيــة مــن األســواق متدنيــة الكلفــة مثــل الصيــن والهنــد 

إلــى اســتمرار االعتمــاد علــى الــواردات لتلبيــة الطلــب املحلــي
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منخفضة - متوسطةالقوة التفاوضية للموردين

مرتفعةالقوة التفاوضية للعمالء

متوسطة - مرتفعةحدة املنافسة من الخصوم

تهديد البدائل

متوسطة - مرتفعةالتهديد من دخول منافسين جدد

9- تحليل القوى الخمس في نموذج بورتر 

الجدول 34: تحليل القوى الخمس في نموذج بورتر

1.9 القوة التفاوضية للموردين

2.9 القوة التفاوضية للعمالء

3.9 حدة المنافسة من الخصوم

4.9 تهديد البدائل

على قطر استيراد املواد الخام مثل اللفائف املدرفلة على الساخن وألواح الصلب وغيرها إلنتاج منتجات الصلب النهائية. 
 ببلدان أخرى وذلك بسبب تدني عدد املنتجين 

ً
عد أدنى نسبًيا مقارنة

ُ
كما وأن كمية الواردات من املواد الخام إلى قطر ت

عد القوة التفاوضية 
ُ
عّد قياسية إلى حد ما ويمكن استيرادها من بلدان عدة. لذا ت

ُ
القائمين في البالد. غير أّن املواد الخام ت

للموردين منخفضة إلى متوسطة. 

5.9 التهديد من دخول منافسين جدد
ال تزال سوق منتجات الصلب النهائية القطرية حديثة املنشأ وهي تعتمد أكثر على الواردات لتلبية اإلنتاج املحلي. ويمكن 
لجهود الحكومة الرامية إلى تشجيع اإلنتاج املحلي ملنتجات الصلب الجاهزة النهائية أن يحّفز إنشاء شركات جديدة 
لتلبية الطلب املحلي. كما يتنافس املنتجون املحليون على الفرص لدخول شرائح جديدة من السوق من أجل االستفادة 

من اقتصاديات الحجم وتوسيع معرفتهم املحلية. لذا، ُيعد تهديد دخول منافسين جدد متوسط إلى مرتفع.

قد يفرض العمالء في قطاع النفط والغاز مطالب ومواصفات كثيرة على مزّودي املنتجات ويلزموهم بإثبات أعمالهم قبل 
ه يمكن للعمالء في القطاعات األخرى مثل قطاع البناء االستغناء عن 

ّ
املوافقة على طلب املنتجات منهم، باإلضافة إلى أن

عد القوة التفاوضية 
ُ
الجهات املحلية من خالل اللجوء إلى موردين عامليين واالستفادة من أفضل الشروط. وبالتالي، ت

للعمالء عالية جًدا. 

ه يمكن الحصول على الدراية واليد 
ّ
حتى أن إن تصنيع معظم منتجات الصلب النهائية ال يتطلب استثمارات كبيرة، 

العاملة الفنية الالزمة بسهولة نوًعا ما. كذلك فإن القيود الخفيفة املفروضة لدخول السوق تسّهل إنشاء شركات 
جديدة، والطبيعة السلعية ملعظم املنتجات تجعل السوق جد تنافسية. وباإلضافة إلى املنتجين املحليين، تأتي املنافسة 
قّدر املنافسة من الخصوم على منتجات الصلب النهائية 

ُ
أيًضا من موّردين قائمين في دول أخرى منتجة للصلب. لذا ت

بأّنها متوسطة إلى مرتفعة.

والنفط والغاز  يتميز الصلب بأهمية بالغة للتنمية االقتصادية للدول نظًرا إلى استخدامه في البنى التحتية والبناء 
وغيرها من القطاعات الهامة وفي وجهات استخدام متنوعة. وهذه الخصائص التي يتحلى بها الصلب وأهميته للتقدم 
االقتصادي تعني أّن الصلب ومنتجات الصلب النهائية ستحافظ على أهميتها في املستقبل املنظور. وبالتالي، ُيقّدر تهديد 

البدائل بأنه منخفض نسبًيا. 

األهمية القوة

منخفضة

المصدر: تحليل فريق بنك قطر للتنمية
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شرائح املنتجات

رمز النظام املنسق 7304 – أنابيب ومواسير غير ملحومة 
وبروفيالت مجوفة من حديد أو صلب

رمز النظام املنسق 7314 – شبكات سلكية وشباك وسياجات 
منسوجة من حديد أو صلب 

رمز النظام املنسق 7307 – توصيالت أنابيب أو مواسير مصنوعة 
من الحديد أو الصلب، ومنها الوصالت واألكواع واألكمام

رمز النظام املنسق 7326 – مصنوعات من حديد أو صلب 
مستخدمة في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من 

االستخدامات

2021

86.6

172.3

4.3

102.7

39.4

2027
املتوقع

156.9

269.1

6.1

158.4

52.0

معدل النمو
السنوي املركب

4.4%

7.7%

6.0%

7.5%

4.8%

الجدول 35: السوق الحالية والمتوقعة للقائمة المختصرة للفئات األكثر جذًبا )باأللف طن(

المصدر: التحليل الصناعي لوزارة التجارة والصناعة، تحليل فريق بنك قطر للتنمية

10- الفرص في مجال منتجات الصلب النهائية
الفرص في القائمة المختصرة بالفئات األكثر جذًبا   1.10

 مباشــًرا بالزيــادة فــي النشــاط االقتصــادي، ومــع تقديــر بلــوغ نمــو الناتــج املحلــي 
ً
يتصــل الطلــب علــى منتجــات الصلــب اتصــاال

اإلجمالي الحقيقي لقطر متوسط 3.76% في الفترة ما بين 2022 و2026، من املتوقع لقطاع الصلب، بما في ذلك منتجات 
ا على مدى السنوات القليلة القادمة.

ً
الصلب النهائية، أن يشهد انتعاش

صّنع في الوقت الحالي األنابيب واملواسير غير امللحومة املستخدمة في قطاع النفط 
ُ
األنابيب واملواسير غير امللحومة:  ال ت

 مــا يكــون 
ً
والغــاز والتطبيقــات الحساســة األخــرى فــي قطــر بــل تعتمــد هــذه األخيــرة علــى الــواردات لتلبيــة طلبهــا املحلــي. وعــادة

ــا وثيًقــا باالســتثمارات فــي القطــاع. كمــا يتطلــب إنتــاج 
ً
ــا ارتباط

ً
الطلــب علــى هــذه املنتجــات محــدوًدا بمشــروع معيــن ومرتبط

هــذه املنتجــات القيــام باســتثمارات لشــراء األفــران ومعــدات اإلخــراج بالبثــق واملعــدات األخــرى الالزمــة لــدى إنشــاء مصنــع 
للصلب. ويتعين على أي مصانع صلب جديدة تنتج األنابيب واملواسير غير امللحومة أن تبدأ بتنفيذ عقود صغيرة لكي تبنَي 
 مــا تكــون فتــرة إعــداد هــذه املشــاريع طويلــة جــًدا وتتــراوح 

ً
ســمعتها وتقــّدم جــودة هندســية تمتثــل للمعاييــر الدوليــة. لــذا عــادة

بين 5 و11 عاًما لكي تتمكن هذه املصانع من التنافس والفوز بعقود بارزة. وتعد القدرة على إنتاج األنابيب واملواسير غير 
امللحومة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية محدودة، بحيث تعتمد معظم الدول األخرى في املنطقة أيًضا 
ــز قطــاع النفــط والغــاز فــي املنطقــة ومســاهمته فــي إنمــاء ثرواتهــا االقتصاديــة 

ّ
علــى الــواردات لتلبيــة الطلــب املحلــي. غيــر أّن ترك

يمكــن أن ُيترجــم إلــى فــرص مســتقبلية لتلبيــة متطلبــات املنطقــة مــن خــالل اإلنتــاج املحلــي علــى املــدى الطويــل. 

األنابيــب امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة: أمــا األنابيــب امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة، وبخاصــة تلــك ذات القطــر األصغــر 
نســبًيا، فلديهــا قاعــدة إنتاجيــة قويــة فــي قطــر تلبــي الطلــب املحلــي املتزايــد مــن املشــاريع امليكانيكيــة والكهربائيــة والســباكة. 
وتتــراوح أســعار األنابيــب امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة املصنعــة محلًيــا مــا بيــن 3,800 و4,000 ريــال قطــري للطــن الواحــد، 
ما يزيد بحوالي 10% فقط عن ســعر الواردات التي يبلغ ســعرها في العادة 3,500 ريال قطري. واألهم من ذلك، أن رســوم 
مكافحــة اإلغــراق التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا علــى واردات األنابيــب امللحومــة باملقاومــة الكهربائيــة 
 أمــام الجهــات املصنعــة القائمــة فــي قطــر 

ً
اآلتيــة مــن الصيــن والهنــد واإلمــارات العربيــة املتحــدة وُعمــان يمكــن أن تتيــح فرصــة

للتصديــر. وقــد ســبق أن بــدأت بعــض هــذه الجهــات املحليــة تبحــث فــي هــذه الفــرص ولــو علــى نطــاق محــدود26. 

. ومــع أّنهــا 
ً

ل توصيــالت األنابيــب واملواســير فئــة أخــرى تشــهد طلًبــا محلًيــا متواصــال
ّ
توصيــالت األنابيــب واملواســير: وتشــك

 أّن هــذه املنتجــات تتســم بطبيعــة ســلعية تســمح للشــركات بتصنيعهــا 
ّ
تســتلزم هندســة دقيقــة لتلبيــة املعاييــر الفنيــة، إال

عتبــر تكلفتهــا معقولــة 
ُ
بكميــات كبيــرة مــن أجــل التوفيــر فــي تكلفتهــا. كمــا أنــه مــن الســهل شــراء معــدات الصــب والحــدادة وت

فتتــراوح أســعارها محلًيــا مــا بيــن 15 و20 ألــف ريــال قطــري، وهــي أســعار قريبــة مــن أســعار تلــك الــواردة مــن أســواق أجنبيــة. 
 باملنتجيــن فــي األســواق متدنيــة الكلفــة يقابلهــا اإلنفــاق املتدنــي على تكاليف 

ً
وذلــك ألن الكلفــة األعلــى للعمالــة فــي قطــر مقارنــة

الطاقــة فــي قطــر.

شــبكات ســلكية وشــباك وســياجات منســوجة: وباملثــل، ال يســتلزم إنشــاء مرافــق إلنتــاج الســياجات والشــبكات الســلكية 
املنسوجة27 أي استثمارات كبيرة أو خبرات فنية هامة ويمكن أتمتة عمليات هذه املرافق بفضل بضعة موظفين يتولون 
عــد كلفــة اليــد العاملــة 

ُ
تشــغيل اآلالت علــى أرض املصنــع. وبســبب أتمتــة اآلالت ومحدوديــة القــوى العاملــة الالزمــة، ال ت

عد أسعار املنتجين املحليين قريبة من أسعار الواردات. وتتوفر هذه املنتجات محلًيا بأسعار تتراوح ما بين 5.5 
ُ
كبيرة28.  وت

و7 ريــال قطــري للكيلوجــرام الواحــد، فــي حيــن بلــغ معــدل ســعر الــواردات 5.7 ريــال قطــري للكيلوجــرام فــي العــام 2021. إلــى 
ذلــك، يمكــن للطلــب املتنامــي مــن أفريقيــا أن يتيــح فرصــة التصديــر التــي يبحــث فيهــا حالًيــا املنتجــون املحليــون29. 

رمز النظام املنسق 7305 و7306 – أنابيب ملحومة باملقاومة 
الكهربائية يقل قطرها الخارجي 

عن 16 بوصة وأنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية يزيد قطرها 
الخارجي عن 16 بوصة

26 بحث أولي
27 بحث أولي
28 بحث أولي
29 بحث أولي
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أنابيب ومواسير غير ملحومة وبروفيالت 
مجوفة من حديد أو صلب

أنابيب ملحومة بالمقاومة الكهربائية يقل 
قطرها الخارجي عن 16 بوصة وأنابيب 

ملحومة بالمقاومة الكهربائية يزيد قطرها 
الخارجي عن 16 بوصة

توصيالت أنابيب أو مواسير مصنوعة من الحديد 
أو الصلب، ومنها الوصالت واألكواع واألكمام 

شبكات سلكية وشباك وسياجات منسوجة
من حديد أو صلب  

مصنوعات من حديد أو صلب مستخدمة
في أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

وغيرها من االستخدامات

7304

7305 & 7306

7307

7314

7326

مصنوعــات مــن حديــد أو صلــب مســتخدمة فــي أجهــزة التدفئــة والتهويــة: وأخيــًرا، ُيعــّد إنتــاج املصنوعــات املتصلــة بأجهــزة 
ا ضيــق النطــاق يقــوم بــه مقاولــو مشــاريع التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهواء بأنفســهم 

ً
التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء نشــاط

فــي العــادة، وذلــك نظــًرا إلــى بســاطة إنشــاء معــدات إنتــاج هــذه املصنوعــات نســبًيا وتدنــي اإلنفــاق الرأســمالي فيهــا. فيمكــن 
ــا مــن مشــغل صغيــر ال يضــم أكثــر مــن 5 أو 6 أشــخاص، مــن ضمنهــم عمــال 

ً
إنتــاج هــذه املصنوعــات علــى نطــاق تجــاري انطالق

اللحــام والتصنيــع الالزميــن لإلنتــاج. غيــر أّن التدخــل اليــدوي والجهــد الــالزم إلنتــاج القطــع بالطــن أعلــى مــن معظــم املنتجــات 
املعدنيــة األخــرى، وذلــك بســبب خفــة وزن ألــواح الصلــب الرقيقــة املســتخدمة كمــواد خــام. لــذا تقــدم األســواق ذات الكلفــة 
املتدنيــة أســعاًرا تنافســية، بحيــث يمكــن اســتيراد هــذه املنتجــات مــن الصيــن والهنــد مقابــل 11.2 ريــال قطــري و7.9 ريــال 
قطري للكيلوجرام الواحد على التوالي. وباملقابل، تتراوح كلفة اإلنتاج املحلي نفسها ما بين 9 و11 ريال قطري للكيلوجرام. 
ومــع ذلــك، يفضــل املقاولــون الحصــول علــى هــذه املنتجــات مــن مصــادر محليــة بســبب التخصيــص الــالزم لتلبيــة مواصفــات 

كل مشــروع علــى حــدة والوقــت املســتغرق الســتيرادها مــن األســواق متدنيــة الكلفــة30. 

31   ممارسة أنشطة األعمال 2020: إصالحات قطر الطموحة تحّسن مرتبتها Doing Business 2020: Qatar’s Ambitious Reforms Improve its Ranking، البنك الدولي30 بحث أولي

1.2.10 اإلجراءات والوقت والتكلفة الالزمة إلنشاء األعمال في قطر

الجدول 36: االستثمارات والعوائد التقديرية في مشروعات منتجات الصلب النهائية

تكلفة املعدات *فئة املنتجاترمز النظام املنسق
العائد على 
االستثمار *

أكثر من 75 مليون
 ريال قطري

حوالى 6 إلى 10 
ماليين ريال قطري

0.6 إلى 0.8 
مليون ريال قطري

0.2 إلى 0.3 
مليون ريال قطري

أكثر من 75 مليون
 ريال قطري

10 إلى %20

15 إلى %18

20 إلى %30

%20

أقل من %10

المصدر: بحث أولي، بحث ثانوي

2.10 تأسيس األعمال في قطر
تتميز دولة قطر باستقرارها السيا�سي واالقتصادي وبناها التحتية عالية الجودة وبفرض إحدى أدنى الرسوم الضريبية 
للمؤسســات فــي العالــم. كمــا تقــدم البــالد فرًصــا تجاريــة جمــة للنمــو، وبخاصــة اآلن مــع التركيــز علــى اإلنتــاج املحلــي والســعي 
لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتجعل هذه العوامل من قطر إحدى أكثر الوجهات املحبذة لتأسيس األعمال. 
إلــى ذلــك، تتميــز املتطلبــات القانونيــة واملاليــة إلنشــاء األعمــال فــي قطــر ببســاطتها وتوحيدهــا، بمــا يشــمل تحديــد نــوع العمــل 
التجــاري والحصــول علــى التراخيــص واألذونــات واملحاســبة والتمويــل واملتطلبــات الضريبيــة وغيــر ذلــك. كمــا يتعيــن علــى 
املؤسســات العاملــة فــي مجــال إنتــاج منتجــات الصلــب النهائيــة الحصــول علــى اعتمــادات مــن جانــب الدفــاع املدنــي القطــري 

بعــد اســتيفائها معاييــر البنــاء والســالمة مــن الحرائــق. 

*أرقــام تكلفــة املعــدات واالســتثمار إرشــادية فقــط. اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة تدابيــر معقولــة لضمــان موثوقيــة املعلومــات 
الواردة في املنشور، ومع ذلك، يتم تقديم هذه املعلومات »كما هو الحال« دون أي ضمان من أي نوع، وال يقدم بنك قطر 
للتنمية، على وجه الخصوص، أي تمثيل أو ضمان، صريًحا أو ضمنًيا، فيما يتعلق بدقة أو توقيت أو اكتمال أي من هذه 
املعلومات. ُيطلب من القراء التحقق من هذه األرقام قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. ويجب أن تفسر جميع املعلومات 

الواردة في هذه الوثيقة على أنها بيانات رأي فقط.

حلت قطر في املرتبة 77 في مؤشر ممارسة أنشطة األعمال في تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020 الصادر عن مجموعة 
البنــك الدولــي، فــي تحّســن مــن مرتبتهــا الـــ 83 فــي العــام الســابق. كمــا حلــت مــن بيــن أكثــر 20 دولــة محســنة لبيئــة األعمــال فــي 
عــزى هــذه التحســينات إلــى اإلصالحــات التــي أدخلتهــا حكومــة قطــر الطموحــة فــي لوائحهــا التجاريــة وبخاصــٍة مــن 

ُ
العالــم. وت

حيث تســجيل املنشــآت والحصول على الكهرباء والخدمات العامة وتوافر التســهيالت االئتمانية31. حتى أّن الوقت الالزم 
إلنشاء مؤسسة تجارية في قطر انخفض على مر العقد املنصرم من 10.7 أيام في العام 2010 إلى 8.7 أيام في العام 2019.
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التكاليف ذات الصلة 
)ريال قطري(

حجز اسم فريد للشركة في وزارة التجارة والصناعة
الجهة: وزارة التجارة والصناعة

تقديم النظام األسا�سي عبر منصة النافذة الواحدة لدى وزارة التجارة 
والصناعة )نافذة الخدمة الشاملة لدى وزارة التجارة والصناعة(

الجهة: وزارة التجارة والصناعة  

توثيق النظام األسا�سي لدى وزارة العدل )نافذة الخدمة الشاملة لدى وزارة 
التجارة والصناعة(

الجهة: إدارة التوثيق في وزارة العدل  

التسجيل لدى السجل التجاري وغرفة التجارة والصناعة لدى نافذة الخدمة 
الشاملة في وزارة التجارة والصناعة

الجهة: وزارة التجارة والصناعة

الحصول على تراخيص التجارة والالفتات من بلدية الدوحة )نافذة الخدمة 
الشاملة لدى وزارة التجارة والصناعة( 

الجهة: وزارة التجارة والصناعة

معاينة مقر العمل
الجهة: وزارة التجارة والصناعة

)TIN( التسجيل لسداد الضرائب والحصول على رقم التعريف الضريبي
الجهة: إدارة اإليرادات العامة والضرائب في وزارة املالية

الوقت الالزم

أقل من يوم واحد )عملية 
عبر اإلنترنت(

يوم واحد

يوم واحد

يوم واحد )بالتزامن مع 
الخطوة السابقة(

يوم واحد )بالتزامن مع 
الخطوة السابقة(

ألف ريال قطري لحجز 
االسم لـ 180 يوما

 1,500
ريال قطري

10 ريال قطري للوثيقة 
و9 ريال قطري لكل مساهم 

إضافي

2,200 ريال قطري )غرفة 
التجارة( + 500 إلى 5,000 ريال 

قطري )التسجيل التجاري(

 1,500
ريال قطري

ال تكاليف

ال تكاليف

اإلجراءاتالرقم

1

2

3

4

5

6

7

الجدول 37: إنشاء مؤسسة تجارية في قطر: اإلجراءات والفريق والتكاليف

يوم واحد

يوم واحد

المصدر: جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

11- عوامل النجاح الرئيسية لقطاع منتجات الصلب 
النهائية في قطر

1.11 توافر المواد الخام وإمكانية الحصول عليها
 مهًمــا إلنتــاج منتجــات الصلــب النهائيــة. وبمــا أّن قطــر ال تمتلــك أي رواســب خــام وال تضــم أًيــا 

ً
تشــكل املــواد الخــام عامــال

مــن منتجــي الصلــب الكبــار )مــا عــدا شــركة قطــر ســتيل(، فعليهــا االعتمــاد علــى واردات لفائــف الصلــب واأللــواح وغيرهــا مــن 
حدد أسعار هذه املنتجات من قبل سوق السلع وبناًء على حركة العرض والطلب العاملية. لذا فال تملك 

ُ
املواد. وعادة ما ت

الشــركات القطريــة قــدرة التحكــم بثمــن املــواد الخــام، مــا يعرضهــا لعــدم يقيــن كبيــر مــن حيــث تحديــد كلفــة اإلنتــاج. غيــر أّن 
تكاليــف الطاقــة متدنيــة جــًدا فــي قطــر وذلــك يلعــب لصالحهــا وبخاصــٍة فــي قطــاع صناعــة الصلــب التــي تســتلزم الكثيــر مــن 

الطاقــة. 

إمكانية الحصول على اليد العاملة الماهرة  2.11
 أّن املعالجــة النهائيــة للصلــب مــن أجــل إنتــاج 

ّ
مــع أّن جهــوًدا كثيــرة ترمــي إلــى تحقيــق األتمتــة حتــى فــي قطــاع الصلــب، إال

املصنوعات من الصلب ال يزال يدوًيا في بعض األماكن. وتدني كلفة اليد العاملة وسهولة توافرها في أسواق ناشئة كثيرة 
 تنافســية فــي الســوق العامليــة. غيــر أّن قطــر دولــة مرتفعــة الدخــل ذات 

ً
مثــل الصيــن والهنــد وإندونيســيا وغيرهــا يمنحهــا ميــزة

عدد ســكان صغير؛ لذا يتعين على الشــركات فيها االعتماد على العمالة الوافدة من أجل تغطية أنشــطتها، هذا باإلضافة 
إلــى أّن ســهولة الحصــول علــى اليــد العاملــة ذات الدرايــة الالزمــة أمــر بالــغ األهميــة مــن أجــل تحســين فعاليــة مرافــق إنتــاج 

منتجــات الصلــب النهائيــة وربحيتهــا.

الكفاءة التشغيلية  4.11
مــن أجــل التنافــس مــع مورديــن مــن أســواق متدنيــة الكلفــة، علــى شــركات منتجــات الصلــب النهائيــة فــي قطــر أن تحّســن 
عملياتها التشغيلية بدًءا من الحصول على املواد الخام ومروًرا بتوظيف رأس املال البشري واستبقائه وتوحيد اإلجراءات 
وتعزيــز الكفــاءة داخــل املشــاغل. ومــن شــأن هــذه املكاســب الجانبيــة أن تؤّمــن للجهــات املحليــة القــدرة علــى التنافــس مــع 

املســتوردين فــي قطــر وأن تتيــح فرًصــا للتصديــر إلــى األســواق املجــاورة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا.

االستثمار في اآلالت  3.11
على شركات منتجات الصلب النهائية االستثمار في آالت حديثة من أجل تحسين كفاءة عمليات إنتاجها وتوليد العائدات. 
إذ مــن شــأن االســتفادة مــن التقنيــات الجديــدة مــن خــالل االســتثمار فــي املعــدات املالئمــة أن ُيكِســب الجهــات املصنعــة ميــزة 
ــن هــذه الجهــات مــن التنافــس مــع جهــات عامليــة 

ّ
 باملوّرديــن. وذلــك عامــل بالــغ األهميــة مــن شــأنه أن يمك

ً
تنافســية مقارنــة

أخرى.  
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5.11 العالقات القوية مع الموزعين والمقاولين

إّن املقاولين العاملين على مشاريع ميكانيكية وكهربائية وسباكة هم فئة العمالء األهم ملنتجات الصلب النهائية في قطر 
ويميــل هــؤالء املقاولــون إلــى الحصــول علــى مــا يحتاجــون إليــه مــن التجار/املوزعيــن الذيــن يخّزنــون منتجــات الصلــب مــن 
الجهات املحلية واألجنبية. لذا من املهم بناء العالقات مع أصحاب الشأن في سلسلة القيمة في هذا القطاع وتعزيزها من 

أجــل االســتفادة مــن تأثيــر الشــبكة وتعزيــز اســتهالك العمــالء ملنتجــات الصلــب النهائيــة.
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ال7305

 ال

 ال

 نعم

نعم

7306

7307

7309

7308

أنابيب ملحومة باملقاومة 
الكهربائية يقل قطرها الخارجي 

عن 16 بوصة

أنابيب ملحومة باملقاومة 
الكهربائية يزيد قطرها الخارجي 

عن 16 بوصة

توصيالت أنابيب أو مواسير 
مصنوعة من الحديد أو 
الصلب، ومنها الوصالت 

واألكواع واألكمام

خزانات وصهاريج وخوابي 
وأوعية مماثلة لجميع املواد، ما 
عدا الغاز املضغوط أو املسال، 

تتجاوز سعتها 300 لتر

منشآت وأجزاء منشآت، وتشمل 
هذه املنتجات مقاطع الجسور 

وبوابات السدود والسقوف 
واألبواب والنوافذ وإطاراتها، 

وغير ذلك

72,219.83

61,575.72

24,269.29

3,579.08

135,647.95

24.00%

70.10%

64.00%

69.60%

65.80%

12.21%

2.34%

5.64%

0.63%

-3.08%

0.00

6.05

11.28

0.63

36.41

-99.86%

-78.44%

175.94%

1207.45%

91.56%

156,429

147.6

4,100.78

192,412.07

1,082,186.96

ال7301

 ال

ال

 ال

7302

7303

7304

رمز النظام 
املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف

رمز النظام 
املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف

ألواح ارتكازية من حديد أو 
صلب. تشمل منتجات هذه 

الفئة حواجز الطرق والزوايا 
املثقبة والدعامات

لوازم إنشاء سكك الحديد أو 
الترام من قضبان ومحوالت 

ومقصات وعارضات ومقاعد 
وما إلى ذلك.

مواسير وأنابيب وبروفيالت 
مجوفة من الحديد الصب. 

ومن أبرز هذه املنتجات أنابيب 
القاذورات وأنابيب الحديد 

املغزول

أنابيب ومواسير غير ملحومة 
وبروفيالت مجوفة من حديد 

أو صلب

2,174.22

844.79

48,629.54

98,866.17

61.80%

51.50%

51.50%

47.50%

8.34%

51.01%

4.24%

9.00%

-

2.61

1.00

0.66

-

2.56%

231.33%

-37.27%

6,946.61

0

0

4.83

الملحق أ

فئات المنتجات والمؤشرات المرتبطة بها

12- الملحقات



136137 صناعة الصلب: قطاع المنتجات النهائية في دولة قطرصناعة الصلب: قطاع المنتجات النهائية في دولة قطر

نعم7310

 ال

  ال

 ال

   ال

7311

7312

7314

7313

حاويات حديد أو صلب 
مخصصة للغاز املضغوط 

أو املسال

أسالك مجدولة وحبال 
وكوابل وأمراس مضفورة 

بشكل أشرطة وحبال رفع من 
حديد أو صلب

شبكات سلكية وشباك 
وسياجات منسوجة من 

حديد أو صلب

أسالك شائكة وأسالك 
مفتولة بشكل أطواق أو مفردة 
مسطحة وأسالك مزدوجة أو 
 رخًوا من األنواع 

ً
مفتولة فتال

املستعملة في السياج

2,691.88

1,833.46

18,237.34

5,285.73

328.97

69.60%

43.90%

89.70%

92.10%

99.40%

0.63%

12.35%

2.29%

-10.96%

-7.34%

0.63

4.94

0.00

64.17

0.00

1207.45%

37.40%

-79.35%

214.72%

1257.48%

192,412.07

0

4,750

83,773.76

1,122.09

 ال7315

  ال

نعم 

ال

 نعم 

7316

7317

7319

7318

سالسل وأجزاؤها مصنوعة من 
حديد أو صلب، مثل السالسل 

الكروية والسالسل املانعة 
لالنزالق

مرا�سي وخطاطيف وأجزاؤها 
من حديد أو صلب

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس 
ورق الرسم وخارزات مموجة 
أو مشطوفة ومشابك خارزة 

وأصناف مماثلة من حديد أو 
صلب

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز 
وإبر معقوفة للكروشيه 

ومخارز التطريز وأصناف 
مماثلة من حديد أو صلب

براغي وبراغي ذات صامولة 
وصواميل )عزقات( وبراغي خشب 

لسكك الحديد ومحاجن لولبية 
ومسامير برشام وخوابير ومسامير 

خابورية وحلقات وأصناف 
مماثلة من حديد أو صلب

1,066.78

667.64

5,213.40

64.49

21,601.25

81.10%

94.50%

82.80%

82.40%

79.90%

-3.85%

32.90%

-4.52%

6.53%

4.73%

0.63

0.00

0.03

0.04

1.72

20836.60%

0.00%

-90.00%

31.29%

6441.85%

0

0

554,518

0

24.54

صهاريج وبراميل ودنان وعلب 
وصناديق وحاويات مماثلة 
لجميع املواد، ما عدا الغاز 

املضغوط أو املسال، ال تتجاوز 
سعتها 300 لتر

رمز النظام 
املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف
رمز النظام 

املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف
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  ال 7320

  ال 

  ال

  ال

  ال

7321

7322

7324

7323

مواقد ومواقد مسطحة ذات 
عيون ومدافئ وأفران طبخ 

وشوايات ومسخنات أطباق 
وأجهزة منزلية غير كهربائية 
مماثلة، من حديد أو صلب

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة 
املركزية، وتطبيقات بغير 

تسخين كهربائي

أدوات صحية وأجزاؤها من 
حديد أو صلب 

أدوات مائدة وأدوات مطبخ 
وغيرها من األدوات املنزلية 

املصنوعة من حديد صب أو 
حديد أو صلب. 

658.05

2,713.38

236.41

1,833.07

5,579.85

69.30%

82.10%

82.10%

80.50%

92.20%

7.19%

5.19%

14.80%

6.56%

13.56%

0.00

0.18

0.00

0.00

0.02

0.00

-100.00%

-100.00%

-100.00%

57.50%

0.00

0

0

3.67

80

  ال7325

7326  ال

مصنوعات مصبوبة من حديد 
أو صلب. وتشمل هذه املنتجات 

ا مصبوبة مثل فتحات 
ً
أصناف

املعاينة وأغطية التصريف.

مصنوعات من حديد 
أو صلب مستخدمة في 

أجهزة التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء وغيرها من 

االستخدامات

22,987.65

17,418.11

98.10%

75.80%

117.53%

-4.71%

0.02

132.91

-69.87%

127.47%

849.265

36,871.17

نوابض وريش نوابض من حديد 
أو صلب. وتشمل األمثلة عن 

املنتجات النوابض الصفائحية 
والنوابض الحلزونية وما إلى 

ذلك.

رمز النظام 
املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف
رمز النظام 

املنسق

مدرجة على 
الئحة بنك 

قطر للتنمية 
الخاصة 
باملجاالت 
الصناعية 
األقل جذًبا

متوسط 
الواردات 

 )2018-2021(

)طن(

متوسط نمو 
الواردات 

)2021-2018(

متوسط 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

)طن(

متوسط نمو 
الصادرات 

املحلية 
)2021-2018(

متوسط اإلنتاج 
املحلي

)2021-2018(

)طن(

تركيز 
الواردات 
من الدول 
املنخفضة 
الكلفة في 

العام 2021

الوصف
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73015.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

ألواح ارتكازية من حديد أو صلب، 
وتشمل منتجات هذه الفئة حواجز 

الطرق والزوايا املثقبة والدعامات

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

7302
لوازم إنشاء سكك الحديد أو الترام 

من قضبان ومحوالت ومقصات 
وعارضات ومقاعد وما إلى ذلك.

7303

مواسير وأنابيب وبروفيالت مجوفة 
من الحديد الصب. ومن أبرز هذه 

املنتجات أنابيب القاذورات وأنابيب 
الحديد املغزول

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية 7305
يقل قطرها الخارجي عن 16 بوصة

7304
أنابيب ومواسير غير ملحومة 

وبروفيالت مجوفة من حديد أو 
صلب

أنابيب ملحومة باملقاومة الكهربائية 7306
يزيد قطرها الخارجي عن 16 بوصة

عمانالكويتالبحريناإلماراتقطر الوصف
رمز 

النظام 
املنسق

الملحق ب

التعرفة الجمركية على منتجات الصلب النهائية
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73075.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

توصيالت أنابيب أو مواسير 
مصنوعة من الحديد أو الصلب، 
ومنها الوصالت واألكواع واألكمام

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

73135.0%
أسالك شائكة وأسالك مفتولة بشكل 

أطواق أو مفردة مسطحة وأسالك 
 رخًوا من 

ً
مزدوجة أو مفتولة فتال

األنواع املستعملة في السياج

5.0%5.0%5.0%5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

7308

منشآت وأجزاء منشآت، وتشمل هذه 
املنتجات مقاطع الجسور وبوابات 

السدود والسقوف واألبواب والنوافذ 
وإطاراتها، وغير ذلك

7309

خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية 
مماثلة لجميع املواد، ما عدا الغاز 

املضغوط أو املسال، تتجاوز سعتها 
300 لتر

حاويات حديد أو صلب مخصصة 7311
للغاز املضغوط أو املسال

7310

صهاريج وبراميل ودنان وعلب وصناديق 
وحاويات مماثلة لجميع املواد، ما عدا 

الغاز املضغوط أو املسال، ال تتجاوز 
سعتها 300 لتر

7312
أسالك مجدولة وحبال وكوابل 

وأمراس مضفورة بشكل أشرطة 
وحبال رفع من حديد أو صلب

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

شبكات سلكية وشباك وسياجات 7314
منسوجة من حديد أو صلب

7315
سالسل وأجزاؤها مصنوعة من 
حديد أو صلب، مثل السالسل 

الكروية والسالسل املانعة لالنزالق

7317

مسامير ومسامير تنجيد ودبابيس 
ورق الرسم وخارزات مموجة أو 

مشطوفة ومشابك خارزة وأصناف 
مماثلة من حديد أو صلب

مرا�سي وخطاطيف وأجزاؤها من 7316
حديد أو صلب

7318

براغي وبراغي ذات صامولة وصواميل 
)عزقات( وبراغي خشب لسكك الحديد 

ومحاجن لولبية ومسامير برشام وخوابير 
ومسامير خابورية وحلقات وأصناف 

مماثلة من حديد أو صلب

73195.0%

5.0%

إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز وإبر 
معقوفة للكروشيه ومخارز التطريز 
وأصناف مماثلة من حديد أو صلب

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0% 7320

نوابض وريش نوابض من حديد أو 
صلب. وتشمل األمثلة عن املنتجات 

النوابض الصفائحية والنوابض 
الحلزونية وما إلى ذلك.

عمانالكويتالبحريناإلماراتقطر الوصف
رمز 

النظام 
املنسق

عمانالكويتالبحريناإلماراتقطر الوصف
رمز 

النظام 
املنسق
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5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

7321

مواقد ومواقد مسطحة ذات عيون 
ومدافئ وأفران طبخ وشوايات 

ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير 
كهربائية مماثلة، من حديد أو صلب

7323

7325

7322

7324

7326

أدوات صحية وأجزاؤها
من حديد أو صلب 

1. المنتدى االقتصادي العالمي

EMIS 2. قاعدة بيانات أي إس أي إميرجينج ماركتس

World Steel Association 3. الرابطة العالمية للصلب

Metals Consulting International 4. قاعدة بيانات الشركة االستشارية الدولية للمعادن

5. جهاز التخطيط واإلحصاء القطري

6. قاعدة البيانات الصناعية لوزارة التجارة والصناعة

7. تقرير أكسفورد إكونوميكس Oxford Economics للرابطة العالمية للصلب للعام 2019: دور الصناعات التحويلية 

The Role of Steel Manufacturing in the Global Economy للصلب في االقتصاد العالمي

8. قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية

9. وثيقة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر الصادرة عن رؤية قطر الوطنية 2030

10. إحصاءات وتحليالت مستقلة - إدارة معلومات الطاقة األمريكية 

11. المنتدى العالمي بشأن الطاقات الزائدة في الصلب – 22 سبتمبر 2020 بتنظيم من شركة حديد اإلمارات

12. تقارير »تطورات سوق الصلب« Steel Market Developments - تقرير الفصل الرابع من العام 2020 الصادر عن 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

13. تقارير وحدة االستخبارات االقتصادية Economic Intelligence Unit حول قطاع الصلب

14.  فتش سولوشنز Fitch Solutions، مخاطر البلد والبحوث المتعلقة بالقطاع

15. الموقع اإللكتروني لميد Meed لذكاء األعمال

16. دليل قطر التجاري الوطني Qatar Country Commercial Guide، البنك الدولي

 The Projects and Construction Review 2020، مجلة المشاريع والبناء ،The Laws Reviews 17. مجلة المراجعات القانونية

Qatar Steel 18. إفصاحات من قبل شركة قطر ستيل

19. الهيئة العامة للجمارك، قطر

Doing Business in Qatar 20. البنك الدولي، ممارسة أنشطة األعمال في قطر

أجهزة إشعاع حراري للتدفئة املركزية، 
وتطبيقات بغير تسخين كهربائي

أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من 
األدوات املنزلية املصنوعة من حديد 

صب أو حديد أو صلب. 

مصنوعات مصبوبة من حديد أو 
ا 

ً
صلب. وتشمل هذه املنتجات أصناف

مصبوبة مثل فتحات املعاينة وأغطية 
التصريف.

مصنوعات من حديد أو صلب 
مستخدمة في أجهزة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء وغيرها من 
االستخدامات

المصدر: منظمة التجارة العالمية

عمانالكويتالبحريناإلماراتقطر الوصف
رمز 

النظام 
املنسق

الملحق ج

المراجع



146147 صناعة الصلب: قطاع المنتجات النهائية في دولة قطرصناعة الصلب: قطاع المنتجات النهائية في دولة قطر

الجمعية األمريكية الختبار المواد  ASTM

CR عملية الدرفلة على البارد

معدل النمو السنوي المركب  CAGR

معدل التغير السنوي المركب  CARC

DRI الحديد المختزل المباشر

EAF فرن القوس الكهربائي

EN المعايير األوروبية

EPC الهندسة والشراء والبناء

ERW ملحوم بالمقاومة الكهربائية

GDP الناتج المحلي اإلجمالي

GCC مجلس التعاون لدول الخليج العربية

HR عملية الدرفلة على الساخن

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  HVAC

KSA المملكة العربية السعودية

MENA  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

Mtpa مليون طن في السنة

MEP الميكانيكية والكهربائية والسباكة

MRO الصيانة واإلصالح والعمليات

NDS2 استراتيجية التنمية الوطنية الثانية

OECD  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

QNV2030 رؤية قطر الوطنية

QR ريال قطري

الشركات الصغيرة والمتوسطة  SME

اإلمارات العربية المتحدة  UAE

سعر صرف الريال القطري بالدوالر األمريكي: 1 ريال قطري = 0.27 د.أ.

 rbi@qdb.qa نقّدر تعليقاتكم وآراءكم! ملشاركتنا تعليقاتكم أو أسئلتكم، يرجى مراسلتنا على

إخالء المسؤولية
ع مجاًنا، وال يجوز استنساخه أو إعادة إنتاجه بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة كانت، إلكترونية  إّن هذا التقرير يوزَّ
أو ورقية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو عن طريق نظم تخزين أو استرجاع املعلومات، إال بإذن خطي من بنك قطر 
للتنميــة. لقــد اتخــذ بنــك قطــر للتنميــة كافــة التدابيــر املناســبة لضمــان موثوقيــة املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر، ولــن 
يتحمل البنك أي مســؤولية عن أي خســائر مباشــرة أو غير مباشــرة تنجم عن اســتخدام هذا التقرير. بالتالي فإن حصول 

أي جهــة علــى هــذا التقريــر أو صــورة عنــه، واعتمادهــا مــا ورد فيــه )أو أي جــزء منــه(، يكــون علــى عاتقهــا.

االقتراحات والتعليقات

الملحق د

االختصارات

http://rbi@qdb.qa
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