
 رئیس الفارج مصر: صناعة األسمنت تمر بحقبة صعبة وإصالح عوامل التكلفة
 وحدها لن یحسن الوضع

 

سولومون مع صحفي لقاء عقدنا مأزقها من األسمنت صناعة خروج كیفیة حول واالقتراحات األقاویل تعدد ظل                  في
ظل في الماضي مارس منذ مصر في مهامه تولي والذي لألسمنت، الفارچ لشركة التنفیذي الرئیس افیلز                  بومجارتنر

 ظروف، وتحدیات  غیر مسبوقة یمر بها العالم

 جاء هذا الحوار في محاولة لفهم وإجالء بعض المفاهیم الملتبسة حول صناعة األسمنت في مصر

 

 ما هي رؤیتك كخبیر وقیادي ألحد أهم األستثمارات األجنبیة في صناعة األسمنت في مصر ؟

المحتمل غیر من أنه إال ترحیب، موضع لدینا اإلنتاج تكالیف لتحسین مساعدة أي أن من الرغم وعلى صعبة بحقبة نمر                      نحن
 أن تؤدي عوامل التكلفة وحدها إلى تحسین الوضع الحالي الذي نواجهه هنا في مصر.

أمریكي دوالر 1.7 حوالي الطبیعي الغاز سعر یكون أن یجب للتطبیق، قابًال حًال یكون لكي كمثال؛ الطبیعي الغاز تكلفة                     أخذ
المتاح للوقود منافسًا یكون حتى لألبحاث) فاروس ، بلومبیرج الشركة، مستندات (المصدر: بریطانیة حراریة وحدة                 ملیون
ملیون 15-10) كبیرة باستثمارات قاموا مصر في األسمنت منتجي جمیع أن علما الكوك. فحم وهو حالیًا إقتصادیًا                   األكثر

  دوالر) في عام 2014 لتحویل خطوط إنتاجهم من الغاز الطبیعي إلى عملیات الفحم أو فحم الكوك.

الجنیه قیمة فانخفاض األسمنت، إنتاج تكالیف زیادة عن المسئولة وحدها لیست الطبیعي الغاز أسعار فإن ذلك، على                   عالوة
في المساهمة الرئیسیة العوامل من المرتفعة الضرائب كانت كما األخرى، المدخالت ومواد الوقود تكالیف وإرتفاع                 المصري،

 إضعاف الصناعة.

هناك أن إلى التقدیرات وتشیر الشدیدة والتجزئة العرض زیادة هي القطاع یواجهها التي الرئیسیة القضیة إن القول،                   خالصة
األحجام هذه إنتاج یتم المرخصة الطاقة مراعاة مع ،2020 عام في الفائضة اإلنتاجیة الطاقة من طن ملیون 38 من یقرب                      ما

 على ما یقدر بـ 47 خط إنتاج یتم تشغیلها بواسطة 22 منتجًا بأحجام مختلفة.

التكلفة خفض تدابیر فإن وبالتالي، بخسارة المنتجین عمل إلى حتمًا یؤدي والطلب العرض أحجام في المادي الخلل هذا                    مثل
 مرحب بها بالتأكید، لكنها غیر كافیة بشكل واضح لمساعدة الصناعة على التعافي من هذه األزمة.

 

 هل هناك فرص وتسهیالت لوجیستیة تمكن صناعة األسمنت في مصر من التصدیر للخارج ؟

من یعانون مصر في المنتجون أن ندرك أن علینا أنه إال المقولة، هذه الكثیرون وتداول التصدیر، في الحل أن كثیرا تردد                       نعم
موّردین یكونوا بأن لهم تسمح ال التي المرتفعة التكلفة قاعدة بسبب المجاورة الدول إلى جادة كمیات تصدیر على القدرة                     عدم
في الطن المتحدة، العربیة واإلمارات السعودیة، العربیة والمملكة تركیا، مثل لمصر المباشرون المنافسون وینتج                منافسین.
على طن ملیون 20 و 27 و 94 تبلغ هائلة فائضة قدرة ولدیهم أرخص للطن / أمریكیًا دوالرُا 12 إلى 10                       المتوسط
النشاط بسبب أساسي بشكل الكمیة وتحددت طن، ملیون 2 “فقط” أیامها أفضل في مصر صدرت ذلك، على عالوة                    التوالي.
من هذا فإن أخرى، مرة السنوات تلك إلى ستصل مصر أن المرء افترض لو فحتى ذاك. لحین التحتیة البنیة في األستثمار                       في

 شأنه أن یترك السوق المحلي بكمیة فائضة تتجاوز حوالي 33 ملیون طن (أو 40٪ طاقة زائدة) من المنتج سنویًا.

المناولة على قدراتها وزیادة الحالیة للموانئ التحتیة البنى تحدیث یجب للتطبیق، قابًال بدیًال التصدیر یكون لكي                  وبالتالي،
جذري. بشكل األقل إلى لتكون سابقًا، ذكرنا كما التكلفة، زیادة مسببات مراجعة یجب نفسه، الوقت وفي كبیر، بشكل                    والتحمیل



رئیس مبادرة تنفیذ خالل (من القصیر المدى على اإلنتاج لمواصلة الفرصة المختلفین لالعبین تتیح بیئة خلق الممكن                   من
التنافسیة السوق ظروف ظل في الطویل المدى على وتنافسیة فعالة بطریقة العمل وإمكانیة (28/05/2020 بتاریخ                 الوزراء
من عدد في تقدیمه تم الذي لذلك مشابه الكربون أكسید ثاني إنبعاثات على قائم إنتاج أقصى مقیاس إدخال خالل (من                      العادیة
خطوتین، من خطوة في النظر على الحكومة مصر الفارچ تدعو لذلك واقتصادها. لمصر مفیدًا هذا سیكون األخرى).                   البلدان

 واحدة تقدم على الفور إصالحًا قصیر األجل، والثانیة تعالج المشكالت الهیكلیة في السوق على أساس طویل األجل.

 

 كیف یمكن لشركات األسمنت دعم التنمیة المستدامة؟

وازدهارهم. واتصالهم الناس سالمة على یحافظ عالم ككل. والكوكب الناس أجل من یعمل عالم ببناء هولسیم الفارچ                   تؤمن
نعید أننا في السبب هو هذا أكبر. دورًا نلعب أن نرید الیوم لكننا بالمجتمع. واالرتقاء النهوض على وشركائنا عمالئنا مع                      نعمل
األعمال یفید الدائري، االقتصاد المثال سبیل على صفر. صافي شركة نصبح حتى طریقنا في العالم یبني كیف                   اختراع
قطاع یستهلك الوقت. بنفس المحدودة الموارد استهالك في التطور ویقلل النفایات على یقضي بینما والبیئة والمجتمع                  التجاریة
السكاني النمو خلفیة على عام. كل الكوكب من استخراجها یتم التي الخام المواد من طن ملیار 40 من یقرب ما والتشیید                       البناء
تحدیًا یمثل مما ،2060 عام بحلول الحجم هذا یتضاعف أن والتنمیة االقتصادي التعاون منظمة تتوقع والتحضر،                  المتزاید

 كبیرًا للمجتمع.

 

الوقود استبدال طریق عن الطبیعیة الموارد على بالحفاظ مبني دائري اقتصاد تمكین في رؤیتنا تبدأ هولسیم، الفارچ                   في
حل في للمساهمة الفرصة اإلنتاج عملیات في التفكیر إعادة لنا وأتاحت الثانویة. المنتجات أو بالنفایات الخام والمواد                   األحفوري
إعادة في شركة أكبر ثاني هي ولسیم فالفارچه تدویرها. وإعادة النفایات إستخدام إعادة خالل من المجتمع في النفایات                    مشكلة
وأفریقیا األوسط الشرق منطقة في النفایات لمعالجة منصة أكبر مصر في نمتلك نحن العالم. مستوى على النفایات                   إستخدام
حرق في البیئة وزارة مع بالتعاون چیوسایكل نجحت فقط، الماضي أكتوبر في لدینا. المخلفات إلدارة چیوسایكل شركة                   تدیرها

 النفایات الخطرة المتروكة في الموانئ المصریة، مع مراعاة معاییر الصحة والسالمة والبیئة العالمیة.

اآللي بالتحكم الغد مصانع تشكیل من الصفر؛ صافي إلى رحلتنا في شامًال نهجًا نتبع مصر، الفارچ في إننا بالقول فخور                      أنا
.ECOPact والذكاء االصطناعي لتسریع الحلول الخضراء مثل الخرسانة الخضراء 

 

 هل األسمنت صناعة للرجال فقط؟

في فعاال دورا لهم یكون أن للجمیع یمكن حیث شاملة ثقافة لخلق جاهدین ونسعى لدینا المتنوعة العاملة القوة نقدر نحن                      ال؛
ویلعب القیادیة األدوار یتولى لمن الرئیسیة المحددات هي والیوم والمؤهالت للمواهب، نقدر فنحن تفرقة. أو تمییز دون                   العمل
الفارچ فلدى األخرین. المصنعین بعض لدي الذكور علیها یهیمن التي الصناعات في قیادیًا دورًا النساء من المزید                   لدینا
على الجنسین بین التوازن تحسین أجل من ونعمل العالم، مستوى على علیا قیادیة مناصب في النساء من العدید                    هولسیم

 مستوى المجموعة.

من إثنتین بذكر مصر الفارچ وتفخر تقلیدیًا. الذكور علیها یهیمن صناعة إلى جدیدًا وتفكیرًا متنوعة أفكارًا تجلب                   فالنساء
لعام إفریقیا في األسمنت صناعة في سیدة 30 أفضل قائمة ضمن اختیارهن تم و الممیزة، القلة من جزءًا وهما                     قائداتها
 2020، من قبل منصة (إفریقیا- سیم) Africa-Cem، وهي منصة معلومات تجاریة وشبكات لصناعة األسمنت في القارة.

أفضل قائمة ضمن مصریات سیدات باختیار سعادته بالغ عن المجلس وأعرب للمرأة، القومي المجلس من تكریمهم تم                   كما
للمرأة یكون أن مشرًفا أمًرا یعد االختیار هذا أن المجلس ذكر وأسعدنا ،2020 لعام إفریقیا في األسمنت صناعة في سیدة 30                     

 المصریة دورًا مؤثرًا ومن ضمن المشاركین الفاعلین في هذا النوع من الصناعات المهمة .
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