
 

 

 والنحاس واأللومنيوم والحديد األسمنت لصناعات الغاز تسعير تعيد الحكومة
 والسيراميك

  3/01/9102 التاريخ

 

على اعخماد جىصياث اللجىت أعلً الذكخىس مصطفى مذبىلي، سئيغ مجلغ الىصساء، أن مجلغ الىصساء وافق، خالل اجخماعه، 

، بشأن إعادة دساظت 9146ظبخمبر  01، واملىعقذة بخاسيخ 9146لعىت  4551الىصاسيت املشكلت بقشاس سئيغ مجلغ الىصساء سقم 

ومشاجعت حععير الغاص لكل وشاط صىاعي مً ألاوشطت الصىاعيت املخخلفت، ورلك في إطاس املخغيراث الاقخصاديت والبيئيت والعياظيت 

 كحاكاق قاهىن جىميم أوشطت ظىا الغاص والاا
ل
ت، طبقا اجخماعيت داخل العىا امليلي،

ت في هذا  داث له، إن مجلظ الىسراء وافق على أضعار الغاس التي اهتهذ إليها اللجىت الىساٍر وقاى رئِظ الىسراء، في جصٍز

طاهُت لصىاعت ألاضمىذ 6الصدد؛ بدُث ًنىن  ت بٍز ت  5,5، و دوالراث لهل ملُىن وخدة خزاٍر دوالر لهل ملُىن وخدة خزاٍر

طاهُت لصىاعاث: الحدًد والصلب، وألالىمىُىم، والىداص، والطيرامُو والبىرضلين.  بٍز

وفيما يخعلق بباقي الصىاعاث، أوضح سئيغ الىصساء أهه ظيعخمش العمل بأظعاس بيع الغاص الطبيعي الىاسدة بقشاساث سئيغ مجلغ 

لهزه  9146لعىت  4224، و9146لعىت  4223، و 9142لعىت  4194، و9141لعىت  4352، و 9141لعىت  4439الىصساء أسقاق: 

االصىاعاث 

دوالساث لصىاعت  4دوالس وهيى  2 1كان ظعش املليىن واذة اشاسيت مً الغاص الطبيعي لصىاعت ألاظمذة والبتروكيماوياث يبلغ 

االحذيذ والصلب وألالىمىيىق والىياط والعيراميك 

دوالساث للمليىن  2ت الصىاعاث الغزائيت والغضل واليعيج وألادويت وقمائً الطىب جيصل على الغاص الطبيعي بععش في اين كاه

ادوالساث لصىاعت ألاظمىت  5واذة اشاسيت، و

أشهش، في ضىء حغيراث ألاظعاس العامليت  3كما أشاس الذكخىس مصطفى مذبىلي إلى أهه ظيخم إجشاء مشاجعت لهزه ألاظعاس كل 

ا اابياملصذس: جشيذة   واملخغيراث الاقخصاديت والاجخماعيت، ورلك بمعشفت اللجىت الىصاسيت املخخص

 :التأثير

ًؤدي هذا القزار الى اثز اًجابي على الشزماث العاملت في الصىاعاث املطتهدفت بالقزار خُث جؤدي الى اهخفاض الخهلفت 

 امام جدطً هىامش الارباح ومزوهت الدطعير. املباشزة ملىخجاث هذه الشزماث وهى ما ًفسح املجاى

ت بىاقع باليطبت لقطاع الحدًد - دوالر للىخدة في اهخفاض الخهالُف  5.5، ضىف ًؤثز جخفُع قُمت امللُىن وخدة خزاٍر

لشزلتي خدًد عش وعش الدخُلت وهى ما ٌطاهم في جدطين هامش الارباح بعد ان في الطىت ملُىن دوالر  75املباشزة بىاقع 

 حىُه للطً للحدًد الدطلُذ 611حىُه للحدًد اللفائف و  5111خفظذ جلو الشزماث اضعار الحدًد عىدها بىاقع 

فلِطذ مل الشزماث ضدخأثز اًجابُا بشهل لبير هظزا الن هىاك شزماث لثيرة اججهذ الى اما باليطبت لقطاع الاضمىذ  -

 طمً الفدم على حعخمد أضمىذ شزلت 59 مً ًقزب ما إن خُثاضخخدام الفدم لمصدر للطاقت بدًال عً الغاس واملاسوث. 

ج عملُت  وطبت جخجاوس  ال بِىما الفدم، اضخخدام جزاخُص على الحصىى  بعد% 95 إلى 85 مً جتراوح بيطب الطاقت مٍش



 

 

 بشهل الفدم على حعخمد التى الشزماث و. %51 واملخلفاث الطبُعى والغاس ماملاسوث للطاقت خزي ألا  للمشخقاث اضخخدامهم

 ،"بُعألا  ألضمىذل ضِىاء" ،"أضُىغ أضمىذ" "،فارجال "، "هدال بىرج"اضمىذ  جظم مصاوعها حشغُل عملُت فى أضاس ى

ت" ،"البىاء مىاد صىاعت" ف بنى" ، "ألضمىذل العامٍز دي" ،"ألضمىذل ضٍى  ،"ألضمىذل الىُل وادي" ،"املىُا روٍاى" ،"الطٍى

ط" ،"ألضمىذل النهظت" ،"ألضمىذل أضىان مُدلىم" ،»ألضمىذل العزبُت" ش، "أضُو ،لالضمىذ"الطَى  مصز" ،"العَز

 ."ألضمىذل

فطىف جخأثز اًجابُا بشهل لبير مما قد ًؤدي لخدطً  ألالىمىُىم، والىداص، والطيرامُو والبىرضليناما باقي الصىاعاث  -

 هىامش ربدُتها هظزا لنىنها صىاعاث لثُفت الاضخخدام لزأص ماى.

 

 املقُدة في البىرصت املطتهدفت بالقزارالشزماث 

قطاعاث جخأثز اًجابُا بشهل 

لبير  هظزا العخمادها بشهل 

 لبير على الغاس

 املىارد الاضاضُتقطاع 

 شزلت خدًد عش

 شزلت عش الدخُلت

 شزلت مصز لاللىمىُىم

 قطاع الطيرامُو والبىرضلين

 الجىهزه

 مصز لِطُنى

ماص  ٍر

جخأثز حشئُا قطاعاث ضىف 

هظزا لعدم اعخمادها النلي 

 على الغاس

 قطاع الاضمىذ

 العزبُت لالضمىذ

ف  مصز بني ضٍى

 مصز لالضمىذ قىا

ت  لألضمىذ إلاضنىدٍر

 لالضمىذ الىادي حىىب

 لالضمىذ الطىَظ

قطاعاث لً جخأثز هدُجت ثباث 

 الدطعير لها

 اعت ألاضمدةصى

ت والصىاعاث لالضمدة ابىقير  النُماٍو

ت والصىاعُت املالُت  املصٍز

ت الصىاعاث ت النُماٍو  لُما - املصٍز

اث اث للمبُداث والنُماٍو  لفز الٍش

 مىبنى -مصز إلهخاج ألاضمدة 

اث  مصز لصىاعت النُماٍو

اث زضُدي  البترولُماٍو  لٍز

 


