from now on, they separate waste each by type:
plastic on one side, paper on the other.
Waste is then sent out so the process of removing
moisture takes place, before it leaves for good
the location, and be transported to reach the
destination!
Factories who are involved in paper recycling,
announce the price of cartons and scrap bought
from traders daily, so each trader can choose his
goods and the quantity he needs.
If waste is not conforming to the requested
specifications, it will undergo another process
where it is going to be mixed to some substances
such as starch and water using high temperature
during the process.
The stage that follows is the production stage,
which begins with pumping water and determining
paper thickness, then comes the drying process
and the cooling, then paper reaches the final stage
which is storing.
This is in summary the process that goes from
collecting waste until creating paper.
Khalil explains that due to the rise of the dollar,

the rise in price of paper increased as well not
a little but very big, the rise was of 150%. “The
cost of paper went from LE 3500 (about USD 200)
to LE 6300 (about USD 350) and this is not the end
I believe, it is still expected to rise again during the
coming period…”
“On the other hand, Khalil says, the price of energy
rose by 25%; going from 45 piasters ($ 2.5) to 73
piasters ($ 4).”
Khalil stresses on the fact that there is no shortage
in the percentage of purchase, nor in the factory
production capacity, and that the customer is
linked directly to the market.
“The problem is mainly administrative. It is saddening
to see that a factory that is producing 100 tons of
cardboard can only sell 10 tons because of the rise in
prices!”
As per the steps to take, he stresses on the
importance of the application of the concept of
“demand and supply” that should be integrated
in the system. Also, on the liberation of prices; so
that the margin of profit can be achieved.
On the other hand, in Khalil’s opinion it is of
high importance the establishment of factories to
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والمياه في درجة حرارة عالية .تلي هذه المرحلة ،مرحلة اإلنتاج
والتي تبدأ بشفط المياه ،ثم تحديد سمك الورق ،فالتجفيف ،ثم
اللف ،وأخيراً التخزين.
وينتج مصنع مودن برنت ،والذي يعتبر المصنع األصغر
 ۱۲طنا ً يومياً ،وهو مختصّ بعلب الكرتون .أ مّا شركة مصر
للهندسة والتجارة ،فهي مختصّة بعرض المنتجات في السوق
ا لمحليّة .

إرتفاع األسعار .فح ّل هذه المشكلة يأتي من خالل تطبيق منظومة
العرض والطلب؛ أي عدم التح ّكم في األسعار ،وأن يترك العنان
للعرض والطلب حتى نتم ّكن من تحقيق هامش ربح جيد.
وأضاف قائالً“ :أ ّنه من الضروري إنشاء مصانع للصناعات
ّ
نضطر الى إستيرادها وبأسعار
التكميليّة إلنتاج المواد الخام التي
مرتفعة ،فأنا أعتقد أ ّنه يمكن ألي كيميائي مصري صناعتها،
ونحن نتطلّع الى حدوث ذلك”.

وأوضح خليل قائالً أ ّنه بسبب إرتفاع سعر تداول الدوالر ،إرتفع
سعر طن الورق بنسبة  .% ۱٥۰فمن  ٣٥۰۰جنيه (حوالي ۲۰۰
دوالر) وصل الى  ٦٣۰۰جنيه (حوالي  ٣٥۰دوالر) ،ومن
المتو ّقع إرتفاعه مرة أخرى خالل الفترة القادمة.
وأضاف أن سعر الطاقة إرتفع هو أيضا ً حوالي %۲٥؛ فمن
 ٤٥قرشا ً ( ۲،٥دوالر) إرتفع إلى  ٧٣قرشا ً ( ٤دوالر).

مصنع النخيل أبو ظبي وإطالق عمل ّية
اإلنتاج

وعن المشاكل التي يواجهها ،نفى مدير المصانع وجود أي نقص
من ناحية نسبة الشراء ،فلقد أ ّكد أنّ المصنع يعمل بنسبة إنتاج
محدّدة ،وأنّ العميل مرتبط بسوق العمل.
ولكنه رأى أنّ المشكلة الرئيسية هي إدارية باألساس ،فال يعقل
أن مصنعا ً ينتج  ۱۰۰طن ال يمكنه من بيع إالّ  ۱۰أطنان بسب

لقد ت ّم إطالق عمليّة اإلنتاج على ماكينة محارم الورق من ڤالمت.
فلقد كانت فاين قد تعاقدت منذ سنتين مع شركة ڤالمت العالميّة
لتركيب خط  Advantage DCT 200TSفي مصنع النخيل
أبو ظبي التابع لشركة فاين الصحيّة القابضة؛ وهي واحدة من
الشركات التابعة لمجموعة ُنقُل.

اإلمارات العرب ّية الم ّتحدة
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