
  تغالل األمثل لألصولاالسالقدرات اإلنتاجیة وتحقیق بھدف تعزیز 
 

ً  بدأمجموعة مصر لألسمنت ت  تشغیل وصیانة مصنعھا بقنا ذاتیا
 

ن م ذاتیًا مصر لألسمنت قنا تشغیل وصیانة مصنع شركةبدا عن مجموعة مصر لألسمنت تعلن  – 2022یولیو  1 -القاھرة 

 ةدراستفادة من األصول و تعظیم القخفض تكالیف التشغیل، تحقیق أقصى بھدف تعظیم فعالیة األداء، وذلك ، 2022یولیو  1

 . علي مواجھة التحدیات

 

مصنع الشركة بقنا والمسند إلى الشركة العربیة السویسریة للھندسة "آسیك" منذ یولیو لبعد انتھاء عقد اإلدارة الفنیة یأتي القرار 

وبناء على الدراسة المقدمة من اإلدارة التنفیذیة، وافق  .شارف على االنتھاء بنھایة الشھر الماضي والذي كان قد 2012عام 

ً الیونیو على تشغیل وصیانة  13مجلس اإلدارة یوم اإلثنین الموافق  غیلیة إدارة العملیات التشلتتولى المجموعة بذلك ، مصنع ذاتیا

لكفاءات اجیة للنمو من أجل الریادة، وبناء في إطار تحقیق الشركة ألھدافھا االستراتی وھو ما یأتي، لمصانع المملوكة لھا بالكاملل

 الخبرات الذاتیة المتراكمة للشركة وشركاتھا التابعة والشقیقة. مما یحقق االستفادة العظمى من الداخلیة، 

 
قائالً: ارة مجموعة مصر لألسمنت، اللواء أركان حرب/ السید عبد الفتاح حرحور، رئیس مجلس إد صرحوفي ھذا السیاق، 

"استطاعت مجموعة مصر لألسمنت من خالل ھویتھا الجدیدة  أن تتوسع في عملیاتھا مع تحقیق كفاءة التكلفة، وذلك من منطلق 

حرص المجموعة على تطبیق أفضل الممارسات بما یلبي احتیاجات عمالئھا وقطاع األسمنت في مصر. وتعكس خطوة تشغیل 

تیاً جانبین رئیسیین أولھما حجم المجھودات المبذولة بھدف تعزیز الھویة الجدیدة وتطبیق األھداف االستراتیجیة، أما نعنا ذاامص

للقیمة  وسعیھم الدؤوب نحو التطویر، مما یضیفللدور الفعال الذي یقوم بھ العمال والموظفین الجانب الثاني فیتمثل في تقدیرنا 

 جوھریة للمجموعة."ال

 

 1ل یشك، عن سعادتھ بخطوة تشغیل مصنع الشركة ذاتیاً، وقال: "مھندس/ طارق طلعت، العضو المنتدبجانبھ ، عبر الومن 

عالمة فارقة في تاریخ مجموعة مصر لألسمنت و باألخص في تاریخ مصر لألسمنت قنا؛ إذ نبدأ تشغیل و صیانة  2022یولیو 

فعلى مدار العقدین الماضیین،  .لمصنع وبدعم من إدارات المجموعة المختلفةمصنع قنا ذاتیاً من خالل فریق اإلدارة الفنیة ل

حرصت المجموعة على التطویر لیس فقط في تقدیم منتجات أسمنتیة عالیة الجودة، بل على مستوى العملیات أیضاً. ومنذ تطویر 

اخلیة العتماد على الخبرات الدء الذاتي باالھویة المؤسسیة للمجموعة ووضع االستراتیجیة الجدیدة، عملنا على تحقیق االكتفا

وھو ما یمثل مصدر فخر لنا إذ یعود بالنفع على السوق الداخلي ویحافظ على ریادتنا في القطاع بما یأتي ضمن جھود الحكومة 

 المصریة لدعم قطاع الصناعة وتوطین الصناعات المحلیة."

 

ح فریق نجمجموعة مصر لألسمنت بدأت في تشغیل و صیانة مصنع المنیا ذاتیاً في نوفمبر من العام الماضي، حیث یذكر أن 

 مما انعكس على إجمالي تكلفة دارة الفنیة بالمصنع و إدارات المجموعة المعاونة في تشغیل المصنع بمستوى أداء متمیز،اإل

 .الشركة التشغیل والقدرة علي المنافسة و بالتالي ربحیة



 :المجموعةنبذة عن 
 

مجموعة مصر لألسمنت ھي مجموعة شركات رائدة في صناعة األسمنت ومواد البناء في مصر، وتتكون المجموعة من  شركة 

 1997تأسست شركة مصر لألسمنت قنا عام  .مصر لألسمنت قنا وشركة مصر لألسمنت المنیا وشركة مصر لألسمنت بیتون

ملیون طن من  2ملیون جنیھ وتصل طاقتھا االنتاجیة السنویة الى  720ویبلغ رأس مال الشركة المصدر في الوقت الحالي 

من رأس مال شركة مصر لألسمنت المنیا (أسمنت  %60األسمنت بمختلف أنواعھ. وتمتلك شركھ مصر لالسمنت قنا حصة 

ملیون طن من االسمنت، كما تمتلك شركة مصر لالسمنت قنا  2.2یة السنویة بورتالند المنیا سابقا) التي تقدر طاقتھا االنتاج

 ، وذلك بطاقة إنتاج%99.9حصة حاكمة من رأس مال شركة مصر لألسمنت بیتون (أسیكو للخرسانة الجاھزة سابقا) بنسبة 

 .محطات للخرسانة ۹ألف متر مكعب من الخرسانة الجاھزة من خالل  500
 

 
  

 


