قال المهندس محمد صادق رئيس شركة السويس لمهمات السالمة المهنية في تصريحات
خاصة لموقع باور نيوز انه طبقا لتوجيهات المهندس طارق المال وزير البترول والثروة
المعدنية بضرورة االهتمام بمعايير السالمة والصحة المهنية تقوم حاليا الشركة بتطوير
منتجاتها بمجموعة من المهمات ذات التصميمات الجديدة وذلك لخدمة قطاع البترول
وااللتزام بمعايير السالمة والصحة المهنية العالمية
واوضح ان هناك منتجات جديدة فى  2018لم تكن الشركة تعمل بها من قبل سيتم توفيرها
لقطاع البترول حتى نتمكن من الحد من االستيراد لمنتجات السالمة والصحة المهنية
قسمت منتجاتها الى  SSO 3واالعتماد على المنتج المحلى بنسبة  %100مؤكدا ان
مستويات المستوى االولى للعمالة الفنية والمستوى الثانى للمهندسين والمستوى الثالث
للقيادات
وأشار صادق الي ان الشركة اكتسبت ثقة العمالء بحصولها على  3شهادات لاليزو وهذا
ساعد الشركة كثيرا واوضح صادق ان الشركة لديها عقود جديدة خارج قطاع البترول بما
يعادل  %10من المبيعات ابرزها قطاع االسكان والنقل واشار الى ان قطاع االسكان فى
مصر يشهد طفرة كبيرة من خالل المدن الجديدة كالعاصمة االدارية الجديدة وغيرها
وسنعمل على زيادة المبيعات من دون التأثير على مهمتنا االساسية وهى توريد مهمات
السالمة لقطاع البترول
ان شركة السويس لمهمات السالمة والصحة المهنية حققت  ssoوأكد رئيس شركة
مبيعات تقدر قيمتها بـ  50مليون جنيه مقابل  12مليون جنيه فى  2016مؤكدا على ان
الشركة قادرة على مضاعفة مبيعاتها الى  6اضعاف هذا الرقم وان المستهدف تحقيقه من
المبيعات فى  2018يقدر بحوالي  70مليون جنيه و ان الشركة لديها قدرة فنية وتسويقية
على زيادة حجم مبيعاتها لتصل الى ارقام غير مسبوقة ولكن هذا يتطلب تمويال كثيرا
للخامات خصوصا وان الشركة تعانى من حجم مديونية كبيرة قبل تولى المسئولية بلغت
 40مليون جنيه وقمنا بعمل هيكلة للديون استطعنا ان نسدد  15مليون جنيه خالل العامين
الماضيين وهذه المديونية تتمثل فى التأمينات والضرائب والبنوك وتشكل عبء كبير على
الشركة
واشارصادق الى ان الجمعية العمومية ستناقش زيادة رأس المال في الوقت نفسه استبعد
فكرة حصول الشركة على قروض خالل الفترة القادمة وذلك لسببين اولهما تعثر الشركة
خالل الفترة الماضية بوجود حجم مديونية كبير وثانيا الن القروض غير مفيدة خصوصا
مع زيادة اسعار الفائدة وبلوغها  %22بعد تحرير سعر الصرف اما فيما يخص التوسع
فى االسواق الخارجية والتصدير اوضح صادق ان السويس لمهمات السالمة تواصلت مع
بعض الشركات فى الخارج مثل طيران العربية ومجموعة بن عميرة السعودية لكن حتى
االن اولويتنا االساسية هى تحقيق االكتفاء الذاتى للسوق المحلى ،وفى النهاية أثنى صادق

على الدعم الكبير من المهندس طارق المال في تخلص الشركة من عثرتها بتوفير كل السبل
للنهوض وتسديد المديونيات المتراكمة

