
 

 الشركة العربیة لألسمنت تعید جدولة دیونها عن طریق قرض مشترك من البنك األوروبي
(CIB) إلعادة اإلعمار والتنمیة والبنك التجاري الدولي  

 

والبالغ المصریة، البنوك أحد لدى المستحقة، دیونها جدولة إعادة عن لألسمنت العربیة الشركة 2018-أعلنت دیسمبر 4 في                   القاهرة
االعمار إلعادة األوروبي البنك من كل لها یمنحه مشترك قرض خالل من مصري، جنیه ملیون و499.3 دوالر 23ملیون                    قیمتها
الشركة دعم في التمویل خطة تساهم سوف القصیر. و المدى على إضافیة تسهیالت إتاحة مع – (CIB) الدولي التجاري والبنك                     والتنمیة
الشركة عملیات على االنفاق وترشید الطاقة استهالك كفاءة لتحسین تهدف والتي المدى، طویلة استراتیچیتها لتحقیق لألسمنت                  العربیة

 التشغیلیة.
 

السداد، إلعادة كافیًا وقتًا الجدیدة التنافسیة الشروط تتیح حیث لألسمنت، العربیة للشركة بالنسبة مریًحا الجدید الدین مستوى                   ویعد
  باإلضافة لتوفیر المزید من السیولة النقدیة والمرونة، بما یعمل على رفع مستوى أرباحها.

 
األوروبیة للمعاییر طبقًا والتنمیة االعمار إلعادة األوروبي البنك وضعها التي الصارمة االشتراطات كافة لألسمنت العربیة لّبت وقد                   هذا
یتسم الذي األسمنت قطاع في والمتمیز الناجح أدائها واصلت كما كبیرة، سوقیة مرونة إظهار من لألسمنت العربیة تمكنت لقد                     المتبعة.

  بتحدیاته العدیدة.
 

تلتزم عامًا، 20 من ألكثر المصري بالسوق القوي تواجدها عن فضًال بمصر، األسمنت صناعة في الرائدة الشركات من                    وباعتبارها
  الشركة العربیة لألسمنت بتطویر قطاع األسمنت المحلي باستمرار.

### 

 نبذةنبذة عنعن الشركةالشركة العربیةالعربیة لألسمنتلألسمنت

من سنوًیا طن ملیون 5 بإنتاج یقوم حیث السویس، محافظة في الشركة مصنع یقع مصر. في األسمنت صناعة رواد إحدى هي لألسمنت العربیة الشركة                          إن

على الحصول من السنوات عبر لألسمنت العربیة الشركة استطاعت وقد مصر. في المحلي اإلنتاج إجمالي من %8 یمثل ما وهو الجودة، عالي                        األسمنت

األمان إلجراءات OSHAS 18001 و البیئیة، المعاییر مع ISOللتوافق 14001 و الجودة، لمراقبة ISO 9001 مثل الرفیعة الشهادات من                     العدید

المعلومات، من لمزید .2014 مایو منذ المصریة البورصة في لألسمنت العربیة الشركة إدراج تم وقد بكفاءة. الطاقة ISOإلدارة 50001 و                      والسالمة،

.www.arabiancement.com برجاء زیارة موقع الشركة 

 نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر

من أكثر بالبنك العمل فریق ویضم مصر. في الخاص للقطاع تابع بنك أكبر حالًیا وهو 1975 عام مصر – الدولي التجاري البنك                        تأسس
األطراف لكافة القیمة تعظیم رأسها وعلى االستراتیجیة أهدافه تحقیق على یعكفون الذین المصرفي القطاع خبراء أكفأ من موظف 6500                   
العمالء خدمة في مستویات أفضل تقدیم على التركیز مع االبتكاریة، المصرفیة والمنتجات المالیة الحلول أفضل طرح عبر العالقة                    ذات
المصرفیة والخدمات المنتجات من متمیزة باقة بتقدیم البنك یقوم كما المصري. لالقتصاد الرئیسي المحرك تشكل التي والمؤسسات                   لألفراد
فرًعا 190 على تربو فروع شبكة خالل من وذلك أحجامها بمختلف والشركات الكبرى والمؤسسات الثروات وأصحاب األفراد من                    لعمالئه

  في أنحاء الجمهوریة.

في العاملة البنوك بین أداًء األفضل لقب على حصوله جانب إلى التجاریة عالمته قوة بفضل المصري السوق في رائدة بمكانة البنك                       وینفرد
والشرق مصر في بنك أول هو الدولي-مصر التجاري البنك ویعد السوق. في عاملة مؤسسة 500 من ألكثر المفضل والشریك                     مصر
التوالي، على الثاني للعام فاینانس جلوبال من 2018 لعام العالم" مستوى على الناشئة األسواق في بنك "أفضل جائزة على یحصل                      األوسط
Euromoney یورومني مؤسسة من 2017 لعام العالم" مستوى على الناشئة األسواق في بنك "أفضل الجائزة ذات على البنك حصل                    حیث

http://www.arabiancement.com/


 

لألعمال لندن كلیة جانب من إدراجه عن فضًال ،2018 عام خالل العلوم على القائمة األهداف تحقیق مبادرة نحو التزامه البنك أظهر وقد .                       
 ضمن الدراسات التي تقدمها الكلیة والمتعلقة بنماذج األعمال الناجحة.

.cibeg.com لمزید من المعلومات حول المنتجات والخدمات التي یقدمها البنك التجاري الدولي، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني 

 

 نبذة عن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة

 

ومبادرات الخاص القطاع لتنمیة للترویج یسعى والذي األطراف، متعددة التنمویة البنوك من والتنمیة األعمار إلعادة األوروبي البنك                   ُیعد

وتستهدف األوروبي. االستثمار وبنك األوروبي لالتحاد باإلضافة دولة 67 البنك تمتلك قارات. و3 دولة 38 في األعمال                   ریادة

  استثمارات البنك جعل اقتصادیات المناطق التي یعمل بها، أكثر تنافسیة وشموًال وتكامًال، وأكثر اهتماما بالحوكمة والبیئة.

 لالستفساراتلالستفسارات اإلعالمیة،اإلعالمیة، یرجىیرجى االتصالاالتصال بـبـ:

 إنجي عماد – تراكس مصر

 تلیفون: 0233046860

 هاتف محمول: 01009002207

engy.emad@traccs.net  :برید إلكتروني  

https://www.cibeg.com/Arabic/Pages/default.aspx

