
 

 

 

 

  هويتها الجديدةتكشف مصر لألسمنت مجموعة 

 اإلعالن عن استراتيجيتها الجديدة لمواجهة تحديات الصناعةفي ضوء 

 

 ات سياساستراتيجيات و في إطار التزامنا بمواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة حرصنا على تعديل: " طلعت

سخرنا جهودنا لخلق هوية جديدة  "، و"مجموعة مصر لألسمنتوهى مؤسسيةلنوحد جهود شركاتنا تحت مظلة  المجموعة

 "تدعم مسيرتنا المتميزة وتضم في نسيجها قيمنا المتأصلة على مختلف المستويات

   مقابل  ١۲١٢مليون جنيه في التسعة أشهر من عام  ٢١١صافي أرباح بقيمة  تحقيقفي نجحت مجموعة مصر لألسمنت

 ".%١٢٢، بزيادة قدرها ١۲١۲م مليون جنيه عن ذات الفترة لعا ٩٣

 

 

طفرة مشهودة اليوم ب (قنا –)مجموعة شركات مصر لألسمنت  مصر لألسمنت مجموعة تحتفل - 0202 نوفمبر، 51 -القاهرة 

دة تحت إدارة رشي توحيد ادارة شركات المجموعةمن خالل المؤسسية هويتها تطوير عن  النقاب تكشففي تاريخ المجموعة، إذ 

ل النمو من أج، ، وهي تعزيز القدرات اإلنتاجيةرئيسية محاورقائمة على أربعة للتميز  وضع استراتيجية جديدةمع واحدة، 

تضع أساس العريق ل المجموعة شركاتتاريخ على  أعتمادا  وذلك  التأثير اإليجابي في البيئة وبناء اإلمكانيات الداخلية،، الريادة 

  .معلنة بذلك عن فصل جديد من نجاحاتها المتواليةراسخ تنطلق منه لخدمة سوق األسمنت واإلنشاءات في مصر والمنطقة، 

 

جي بتطوير التوجه االستراتي فخره، عن المهندس/ طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر لألسمنتوفي هذا السياق، عبر 

ية مصر لألسمنت بمكانة استثنائ مجموعةدار أكثر من عقدين، تفردت على م" ها محليا  وإقليميا ، قائال :مجموعة لتعزز صدارتلل

تراتيجية استعديل في إطار التزامنا بمواكبة التطورات ومواجهة التحديات القائمة حرصنا على ، ووالخرسانة في قطاع األسمنت

من شأنها أن  . هذه المجموعة""مجموعة مصر لألسمنتوهى مؤسسيةلنوحد جهود شركاتنا تحت مظلة  المجموعة وسياستها

االستفادة يق تحقن خالل ، وذلك متسهم في تحقيق رسالتنا بأن نكون االختيار المفضل لدى شركائنا والنمو في مصر وإفريقيا

لرقمي، التحول ا الق مرحلةطإوالتميز في تقديم منتجات أسمنتية عالية الجودة، والعظمى من الخبرات المختلفة لدى المجموعة، 

 ."فضال  عن الحفاظ على مسؤوليتنا المجتمعية، من أجل بناء مستقبل أفضل

 

ضال  عن ف  ا يعود بالنفع عليها وعلى قطاع األسمنت في مصرتطبيق أفضل الممارسات بمبالمجموعة  تعهدتطالما : "وأضاف

وتضم في نسيجها قيمنا المتأصلة على  المتميزة مسيرتناتدعم  هوية جديدة  لخلقسخرنا جهودنا المجتمع المصري، ومن هنا 

مزيد من  نحوإذ تقود قيم روح العمل الجماعي وتقدير ثقافة التنوع واالحترافية وااللتزام والتنافسية  مختلف المستويات.

 اإلنجازات".

 

الي خالل الربع الثالث من العام الم ستثنائيةمصر لألسمنت في مواصلة نتائجها اال مجموعةنجحت في ظل تلك المساعي الجادة، 

مقابل  ،مليون جنيه ٣٩، لتصل إلى ١۲١٢خالل الربع الثالث من عام  %٩٣بنسبة رباح األصافي نمو في  إذ حققت ،١۲١٢

صافي ، لتسجل المجموعة %٧وجاء هذا بالتوازي مع ارتفاع المبيعات بمعدل  ،نفس العاممليون جنيه في الربع الثاني من  ٩٣

 العام الحالي.مليون جنيه في الربع الثاني من  ٣٧١ ، مقارنة  بـمليون جنيه ٦٢١ مبيعات بقيمة

 

، ليصل %١٢٢بمعدل  مجموعة مصر لألسمنت ، قفز صافي أرباحالعام المالي الحاليمن خالل التسعة أشهر األولى هذا وفي 

عززت المجموعة مبيعاتها خالل تلك الفترة حيث و، ١۲١۲مليون جنيه عن ذات الفترة لعام  ٩٣مقابل ، مليون جنيه ٢١١ إلى



، هذا %٩، بزيادة قدرها العام الماضيمليون جنيه في  ٢,٣٨٨ ، مقارنة  بـمليون جنيه ٢,٣٣٧ حققت صافي مبيعات بقيمة

 .١۲١۲من عام  األولى لف طن في التسعة أشهرأ ٦٣مقابل ، لف طنأ ١۲٣ليسجل  %١۲۲ مبيعات التصديرصعد حجم و

 

 :مجموعةنبذة عن ال

 

األسمنت ومواد البناء في مصر، وتتكون المجموعة من   صناعةمجموعة مصر لألسمنت هي مجموعة شركات رائدة في 

 .شركة مصر لألسمنت قنا وشركة مصر لألسمنت المنيا وشركة مصر لألسمنت بيتون

 

مليون جنيه وتصل  ٧١۲ويبلغ رأس مال الشركة المصدر في الوقت الحالي  ٢٣٣٧ تأسست شركة مصر لألسمنت قنا عام

من  %٦۲ ون طن من األسمنت بمختلف أنواعه. وتمتلك شركه مصر لالسمنت قنا حصةملي ١طاقتها االنتاجية السنوية الى 

مليون طن من  ١۲١رأس مال شركة مصر لألسمنت المنيا )أسمنت بورتالند المنيا سابقا( التي تقدر طاقتها االنتاجية السنوية 

سمنت بيتون )أسيكو للخرسانة االسمنت، كما تمتلك شركة مصر لالسمنت قنا حصة حاكمة من رأس مال شركة مصر لأل

محطات  ٣ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة من خالل  ٣۲۲ذلك بطاقة إنتاج، و%٣٣۲ ٣الجاهزة سابقا( بنسبة 

 .للخرسانة

 

 


