
املذكرة الشارحة
الستجواب احلديد والصلب

مساهمة  كشركة   1954 عام  فى  املصرية  والصلب  احلديد  شركة  تأسست 
مصرية, وبدأ اإلنتاج بالشركة فى عام 1985 باستخدام خامات احلديد بأسوان, 
حيث وصلت الطاقة اإلنتاجية فى هذا الوقت إلى 150 ألف طن سنوًيا, زادت فى 

عام 1960 إلى 300 ألف طن سنوًيا.
وبدأت الشركة عملية التطوير فى منتصف الستينييات بالتعاون مع االحتاد 

السوفيتى وذلك لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 1.2 مليون طن صلب سنوًيا.
وقد مت التنفيذ على عدة مراحل خالل عقد السبعينييات من خالل استخدام 
خامات احلديد بالواحات البحرية وذلك بهدف أن تصبح الشركة مجمًعا متكاماًل 
والغاز  امليكانيكية  الورش  مثل  األخرى  اخلدمات  إلى  باإلضافة  الصلب,  إلنتاج 
املياه  ومحطات  احلديدية  السكك  وخطوط  الكهرباء  توزيع  وشبكات  الطبيعى 

ومحطات األكسجني... إلخ.
وقد لعبت الشركة دوًرا مهًما ورئيسًيا فى دعم القوات املسلحة وبناء حائط 

الصواريخ فى فترة حرب االستنزاف وحرب 6 أكتوبر 1973.
إلى  طن  ألف   900 من  بالشركة  اإلنتاج  معدل  وصل  الثمانينييات  فترة  وفى 
مليون طن سنوًيا, حيث جتاوز عدد العاملني فى منتصف الثمانينييات إلى 26 ألف 

عامل.
وقد مت إجراء دراسات للتطوير بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 2.5 – 3 

مليون طن سنوًيا من خالل شركات أمريكية وسوفيتية.
تراجعت  اخلصخصة   إلى  الدولة  واجتاه  التسعينييات  عقد  بدء  ومع 
الشركة  مبطالبة  البنوك  بدأت  حيث  اجلديدة,  الظروف  نتيجة  الطموحات 
مبديونياتها وفوائدها لعشرات السنني دون مراعاة للدور االجتـماعى الذى قامت 
به الشركة فى مساندة الدولة, باإلضافة إلى انخفاض أسعار الصلب محلًيا بسبب 
تعيني  ووقف  املبكر  املعاش  نظام  تطبيق  إلى  باإلضافة  ضوابط,  بال  االستيراد 

عمالة جديدة بالشركة وعدم ضخ استثمارات جديدة.
ومع بدايات عام 2010 شهدت شركة الكوك انهياًرا فى إنتاجها, فتراجع إمدادها 
بفحم الكوك لشركة احلديد والصلب إلى أقل من 25% من الكميات املطلوبة, مما 



انعكس بالتالى على إنتاج الشركة, وتسبب ذلك فى توقف بعض األفران العالية 
وانهيار احلراريات للبعض اآلخر.

التشغيل,  عملية  فى  كبيًرا  أثًرا  الطاقة  استهالك  معدالت  الزدياد  وكان 
وكذلك احلال حترير سعر الصرف وتعومي اجلنيه, ومنذ عام 2017 تراجع إنتاج 
الشركة إلى حوالى من 10 – 12% من طاقتها التصميمية مما تسبب فى مضاعفة 

اخلسائر والديون, وتراجع اإلنتاج عن نقطة التعادل.
لكل ذلك وبعد قرار اجلمعية العمومية لشركة احلديد والصلب املصرية فى 
2021/1/11 يتساءل البعض عن أسباب تصفية الشركة بهذه الطريقة وعما إذا كان 

هناك تقصير حكمى وتعمد بالتصفية..
وهنا ميكن القول إن هناك تعمد من السيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع 
الشركة  داخل  األزمة  تفاقم  فى  والتسبب  القرار  هذا  إصدار  فى  العام  األعمال 
والتحديث  التطوير  ورفض  اإلدارة  فى  ارتباًكا  شهدت  التى  املاضية  الفترة  طيلة 

والتصميم على التصفية على الوجه التالى:-
السيد  الوقت  هذا  فى  األعمال  قطاع  وزير  موافقة  وبعد   2017 عام  منذ 
والتحديث,  التطوير  خطة  فى  للبدء  املالية  املظاريف  فض  على  بدوى  د.خالد 
وبعد فض املظاريف فى 9 سبتـمبر 2017 فوجىء الرأى العام بإقالة الوزير خالد 
بدوى وتعيني د.هشام توفيق منصب الوزير وتولى د.مدحت نافع رئاسة الشركة 

القابضة للصناعات املعدنية.
وقد طلبت الشركة القابضة وبتوجيه من السيد الوزير بإدخال نظام النقاط 
الترجيحية فى مناقصة التطوير باملخالفة لكراسة الشروط, إال أن أعضاء مجلس 
املناقصة  إلغاء  من  التحذير  ومت  باألغلبية  القرار  هذا  رفضوا  املنتخبني  اإلدارة 

بجلسة 2018/7/17.
وقد مت إلغاء املناقصة بناء على توجيهات الوزير.

صدر  ذلك  ومع  أيًضا  القرار  هذا  املنتخبني  اإلدارة  مجلس  أعضاء  رفض  لقد 
جلسة  فى  وذلك  اإلدارة  مبجلس  العمال  ممثلى  موافقة  دون  باألغلبية  القرار 

االجتـماع املؤرخة بتاريخ 2018/8/18.
ولم تتوقف جهود الشركة عن البحث عن كافة سبل التطوير والتحديث إال 
أن ذلك ذهب أدراج الرياح, ففى 2019/3/17 قامت واحدة من أهم الشركات الروسية 



استـمرت  التى  الزيارة  نهاية  فى  وأعدت  املصرية,  والصلب  احلديد  شركة  بزيارة 
أربعة أيام تقريًرا مفصاًل عن مشاكلها وإمكانات تطويرها, إال أن السيد وزير قطاع 
األعمال لم يكلف نفسه حتى باإلطالع عليها, كما أنه لم يقم بزيارة الشركة منذ 
توليه منصبه الوزارى مما يؤكد أنه كان عاقًدا العزم على تصفيتها منذ البداية, 
وهو الذى أعلن حتى قبل توليه منصبه الوزارى كراهيته لشركات قطاع األعمال 

العام داعًيا إلى وجوب تصفيتها.
لقد كتب د.هشام توفيق على صفحته فى »الفيسبوك« قبل توليه الوزارة 
بقليل وحتديًدا فى 18 فبراير 2017 يقول: »صدقنا لألسف وعود أنظمة احلكم 
صحيحة  خطوة  كل  مقابل  وفى  والسياسى,  االقتصادى  اإلصالح  بشأن  املتتابعة 

نخطوها إلى األمام كانت هناك قوى خفية تعيدنا خطوة أو أكثر إلى اخللف«.
وقال: »أنظر بحسرة فى املرآة والشيب قد اشتعل ومازالت أنظمة احلكم تدور 
بنا فى نفس الدوائر البائسة واخلبيثة وكأنها كلها قد اجتـمعت على ممارسة نفس 
اللعبة وأدمنتها, وهى تبدو عاجزة كلية عن مصارحتنا باحلقيقة.. ال تقوى على 
االعتراف بأكذوبة مجانية التعليم والصحة, وكذلك ال تعترف بخطيئها لتعيني 
اشتغال احلكومة  أنها عوًضا عن إعالنها عدم صواب  7 مليون فى احلكومة, كما 
باألنشطة التجارية واملليارات من أصول شركات قطاع األعمال العام املهدرة حتى 

ئوسس ملشروعات حكومية جديدة وكبيرة«.
أقلية  وقال: »عندما تبيع احلكومة حصص فى شركات عامة تطرح حصة 

لتستـمر فى التحكم فيها«.
وبعد توليه الوزارة استـمر الوزير يناصب شركات قطاع األعمال العام العداء 

ويدعو إلى تصفيتها«.
الوزراء  رئيس  مع  عقده  اجتـماع  فى  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  قال  لقد 
مع  التعامل  آليات  يتابع  إنه   2020 ديسمبر   15 فى  اآلخرين  الوزراء  من  وعدد 
التحديات التى تواجه بعض قطاعات الصناعة خاصة احلديد والصلب واألسمنت 

والسيراميك.
وقال املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية إن الرئيس وجه باالستـمرار 

فى اجلهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجى ثابت للدولة.



وقال املتحدث: »إنه مت استعراض مكونات منظومة صناعات احلديد والصلب 
احمللى  املستويني  على  تنافسية  ميزة  به  تتـمتع  وما  والسيراميك  واألسمنت 
من  املرتفعة  اجلودة  ذات  الطبيعية  اخلام  املواد  توافر  إلى  بالنظر  واإلقليمى, 
محاجر ومواد أولية تعدينية, فضاًل عن توافر الطاقات اإلنتاجية الالزمة لتلبية 
واخلبرة  احمللية  والكفاءات  احلديثة  التكنولوجيا  جانب  إلى  احمللى  االحتياج 

املتراكمة واملهارات الالزمة لتشغيل هذه القطاعات«.
الوطنية  الصناعة  الرئيس وتوجيهاته بحماية  السيد  وبالرغم من حديث 
إال أن وزير قطاع األعمال جتاهل كافة اقتراحات التطوير وصمم على املضى فى 
النهوض بالصناعة وال دورها  التصفية منطلًقا من رؤية أيديولوجية ال تراعى 

املجتـمعى وال مصالح العاملني وال السلم االجتـماعى أو النهوض االقتصادى.
بقرار   2020/9/14 بتاريخ  اجتـماعه  فى  الشركة  إدارة  مجلس  رفض  وعندما 
أصدر  ثم  املجلس  باستدعاء  الوزير  قام  الشركة  عن  واحملاجر  املناجم  بفصل 
اإلدارة,  مجلس  بتغيير  املعدنية  للصناعات  القابضة  الشركة  لرئيس  تعليماته 
فصدر قرار بإقالة مجلس اإلدارة عقاًبا له على رفض قرار فصل املناجم واحملاجر 
عن الشركة, وبعدها وبتاريخ 2020/10/7 مت تشكيل مجلس إدارة جديد استناًدا 
إلى قانون قطاع األعمال العام رقم 185 لسنة 2020, تاله انعقاد اجلمعية العمومية 
بفصل  قراًرا  وأصدرت  القابضة  الشركة  رئيس  برئاسة   2020/10/12 فى  للشركة 
املناجم واحملاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة, 

لكون هذه املناجم واحملاجر هى املصدر الوحيد واألساسى خلام احلديد.
وقد رفض الوزير كافة العروض املقدمة, ومنها عرض بخصوص توريد فحم 
الكوك فى مقابل منتجات من شركة احلديد والصلب وهذا العرض مقدم من شركة 
»ميدل إيست كاربون ملتد« وكان هذا العرض بتاريخ 2020/11/10, باإلضافة إلى 
سنوًيا  طن  ألف   360 إلى  تصل  بكمية  الكوك  فحم  توريد  بخصوص  آخر  عرض 
ومبعدل شهرى يصل إلى 20 ألف طن, على أن يكون السداد مبقدم 10% عند توقيع 

العقد من قيمة التعاقد على اثنى عشر شهًرا – كدفعة شهرية.
بتاريخ  اجلارحى(  )حديد  للصلب  املصرية  الشركة  من  مقدم  طلب  هناك 
للتعاقد على شراء كمية  إلى شركة احلديد والصلب املصرية بحلوان   2021/1/5
من خام البيلت ال تقل عن عشرين ألف طن شهرًيا بأسعار السوق العادل ملدة ال 



تقل عن عام من هذا التعاقد, وهو ما يعادل ما يقرب من 200 مليون جنيه مصرى 
شهرًيا.

بتاريخ  بيليت  طن   2000 كمية  شراء  على  التعاقد  يطلب  آخر  عرض  هناك 
2021/1/5 مع استعداد العميل لسداد مبلغ القيمة املستحقة فوًرا وشهرًيا.

القابضة  الشركة  ومعه  الوزير  تعمد  جالء  بكل  يتضح  تقدم  ما  على  وبناء 
وتعمد  بحلوان  املصرية  والصلب  احلديد  شركة  بتصفية  املعدنية  للصناعات 
أساليب  كل  وممارسة  إليها  املقدمة  التطوير  عروض  ورفض  بها  اخلسارة  إحلاق 
على  واألضرار  أزمتها  من  واخلروج  الشركة  عمل  عرقلة  فى  للتسبب  الضغط 
تقدم  أن  على  أصر  أنه  إال  عاماًل,   7500 عددهم  والبالغ  بها  العاملني  تشريد 
اجلمعية العامة املنعقدة بجلسة 2021/1/11 بتصفية الشركة رغم أنها متتلك من 
األراضى واملقومات العديدة التى تسمح بتطويرها واخلروج من أزماتها دون ضخ 
أية استثمارات جديدة من الدولة ويكفى القول هنا إن الشركة لديها مناجم بها 

أكثر من مائتى مليون طن خام حديد.
خطة اإلنقاذ

إن أى خطة لزيادة اإلنتاج لن تقوم إال بتوفير الكوك الالزم لتشغيل األفران, 
بكمية ال تقل عن 350 ألف طن سنوًيا من الفحم, بحيث يتـمكن الفرن العالى )3( 
من إنتاج 550 ألف طن حديد زهر فى خالل العام الواحد, تكون كافية إلنتاج نحو 

480 ألف طن من املنتج النهائى.
الكبرى  العاملية  الشركات  إحدى  مع  التعاقد  يجب  ذلك  إلى  وباإلضافة   -
لصيانة وتطوير مصانع الصلب الروسية املشابهة لتنفيذ عمرة كاملة للفرن العالى 
)4(, وتأهيل محول الصلب األكسجينى رقم )2( والغالية اخلاصة به, باإلضافة 

إلى االستعانة باخلبرات احمللية.
لالستثمار  وتأهيلها  السكنية  باملدينة  املوجودة  األراضى  من  االستفادة   -

العقارى لتوفير السيولة النقدية.
وصيانة  الصيانة  واستكمال  املناجم  معدات  وحتديث  تطوير  ذلك  يلى  ثم   -
خطوط السكك احلديدية لنقل زهر األفران إلى محوالت الصلب وكذلك معدات 

السكك احلديدية.
- إن شركة احلديد والصلب املصرية وهى الشركة الوحيدة التى تعمتد على 



النصر  شركة  وتطوير  معداتها  تطوير  خالل  من  قادرة  املصرية  الصلب  خامات 
لصناعة الكوك على حتقيق املعدالت التى متكنها من النهوض مرة أخرى شريطة 

أن تمت عملية التطوير بني الشركتني فى مدة زمنية واحدة.
الشركة  إنقاذ  خطة  لتنفيذ  ضرورى  أمر  هو  جديدة  استثمارات  ضخ  إن   -

وتطويرها.
- يتوجب إعادة النظر فى أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعى ملساعدة 

الشركة على النهوض مثلما تفعل العديد من الدول ومنها الصني وأملانيا.
التى  األخرى  والشركات  الصلب  شركات  دمج  تضمن  التى  الوسيلة  إيجاد   -
تعمل فى نفس املجال ومنها شركة النصر لصناعة الكوك وشركة الدلتا للصلب, 
إدارة واحدة  املصرية وبحيث تكون هناك  والصلب  إلى شركة احلديد  باإلضافة 

لتحديد األهداف االستراتيجية والتنسيق بني الشركات الثالث.
لكل ذلك يتوجب التدخل فوًرا لوقف قرار تصفية الشركة والبحث فى سبل 

اإلنقاذ السريع..
وتفضلوا بقبول فائق االحترام..

مصطفى بكرى
عضو مجلس النواب
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