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الرؤية ، القيم ، الرسالة 



القيمالرؤيةالرسالة
اء تنافسية تح م البيئة توفير منتجات خضر ير

.خالل محفظة صناعات متنوعةمن 

 ر عوائد مستدامة تحقيق .للمساهمير

 مة باستخدام أحدث أنظالحوكمةتطبيق

.يةاجتماعالتشغيل اآللي ، وإلنشاء قيم 

ر فرص عطاء إ .للنموالموظفير

كةنصبح كلبشتساهمقويةشر
ي مستدام
ي الوطاالقتصاد نمو فر

.نر
 

ا
.االفراد اول

أصدقاء للبيئة.

التكيف مع المنافسة.

 ر ام المساهمير .احير



02 
اإلدارةمجلس 



 
 
محمد زكريا مىح الدين / كيميائ

"غير التنفيذي" رئيس مجلس اإلدارة 

.بالواليات المتحدة االمريكية" ميتشجن" جامعةماجستير الهندسة الكيميائية من •

كة االهلية للصناعات الكيماوية •  كة الدولية ل" ناسيدكو"رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للشر .لتجارة والتسويقوالشر

خالدمصطف  الدينعماد /محاسب

العضو المنتدب التنفيذي 

ر المعتمدين CPAمحاسب معتمد • .من المعهد األمريكي للمحاسبير

كة أبو قير عضوية  • قية وشر كة الشر كات منها الشر .ألسمدةلمجالس إدارات العديد من الشر

ي منطقة الخليج العضو •
كات فر ي المنتدب السابق للعديد من الشر العرب 

 عن جمهورية مض الععضو •
ا
ي لألسمدة ممثال ي االتحاد العرب 

ر
.ربيةمجلس إدارة سابق ف



حربالغزالخالد / أستاذ
كة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشر 

فوسفات مض السابق
كة المضي•  ة نائب رئيس مجلس إدارة الشر

وكيماويات   القابضة للبير
 
.سابقا

ىعىل / دكتور  صي 
ي الهندسة الكيميائية ، جامعة ال

قاهرةدكتوراه فر
ي •  .األسبقوزير اإلنتاج الحرب 
ابق رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب الس• 

كة النض للكيماويات الوسيطة لشر

شكرىفايز كمال / أستاذ
(ممثل وزارة المالية)

ليسانس حقوق• 
يعات المالية لوزي•  ر الماليةمستشار التشر
ي    ع رئيس اإلدارة المركزية لقطاع التشر • 

 
 
المالي لوزارة المالية سابقا

حمدان حمدىعماد / كيمياب  
(ممثل اتحاد نقابات عمال مض)

بكالوريوس علوم قسم كيمياء• 
رئيس رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائب• 

عمال مضاتحاد 
ي مجلس إدارة المكتب • 

عضو سابق فر
ول وال ي للبير كيماوياتالتنفيذي لالتحاد العرب 

عبدالرحبماحمد ناج  / أستاذ
ي إدارة االعمال ماجستير 
MBAفر

كة  رئيس قطاع التمويل واالئتمان والقروض الم • شير
ي  ي البنك المضي الخليج 

فر
كة •  ضة جولف القابايجيبشنعضو مجلس إدارة شر

كة أسطول للنقل ال يلالستثمارات المالية وشر (ي 
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موجز عن القابضة الكيماوية 



كة القابضة للصناعات الك يماويةالشر

كات القابضة التابعة لو  زارة تعد إحدى الشر
قطاع األعمال العام 



ي أرقام 
 
القابضة الكيماوية ف

كةعامل لف أ22نحو  القابضةبالشر

كاتها  كة وشر التابعة والمشير

عدد العاملين  تأسست 

ك20 كة تابعة ومشير ة شر

الشركات التابعة والمشتركة 

ي تأسست 
ر
وبمقتضر 1991ف

كات قطاع 203رقم القانون لشر
العام األعمال 



 الرب  ح
 
صاف

مليار جنيه6

الصادرات 

24.6 مليار جنيه≈

اإليرادات 

مليار جنيه3.1

ات موازنة  2023/2022أهم مؤشر

+32%+100%+121% معدل النمو معدل النمومعدل النمو
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قطاعات النشاط



والتعدين األسمنت والدهاناتالكيماوياتالورق والكرتون الملح لالستهالك األزوتيةاألسمدة 
ىلالصناىع والمن  

اإلطارات والكاوتشوك  األحذية لمبات اإلضاءة مستلزمات وسائل النقل    منتجات األدخنة 

قطاعات النشاط المتنوعة



ي مبيعات 
 
2021/2022مساهمة القطاعات ف

القطاعات الرئيسية 

80%

منتجات التبغ 

3%

والتعدين األسمنت
10%

األسمدة

3%

الكيماويات والدهانات

96% 4%
1.7%

اإلطارات والكاوتشوك

0.9%

الصناىعالملح لالستهالك 
ل ر والمير

0.36%

مستلزمات وسائل النقل 
0.12%

األحذية 

0.44%

لمبات اإلضاءة 

0.5%

الورق والكرتون

ي 
 
القطاعات باف
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الطاقة اإلنتاجية

الرئيسيةلقطاعاتا



منتجات السجائر 

قية كة الشر الشر

سجائر مليار سيجارة98

معسل  ألف طن 6.6

تبغ خام طن5

سيجار مليون سيجار1.1

دخان شعر طن44.5

الطاقة اإلنتاجية السنوية



وجينية األسمدة النين 

كيما سيمادكو الدلتا

أمونيا 438000 59400 إعادة تأهيل

يوريا 578259 إعادة تأهيل      

ات أمونيوم  %33.5نن  184777 120000       

ات أمونيوم نف   %34.5نن  99000      

يتات أمونيوم كنر       50000       

يك حامض نين        115500       

يتيك حامض كنر       74250       

(سنة/ طن) الطاقة اإلنتاجية 

http://www.bsic.gov.eg/kemadelta.asp


والبوياتاألساسية الكيماويات 

مرص للكيماويات

%100سائله صودا كاوية 36,960

غاز كلور  18,585

حمض هيدروكلوريك 1,980

الصوديومهيبوكلوريد  82,500

الحديديككلوريد 4,950

(سنة/ طن) الطاقة اإلنتاجية 



باكي   

إنشائيةبويات 59,320

صناعية بويات 3,234

أحبار طباعة 2,063

(ألكيد)راتنجات 17,850

والبوياتالكيماويات األساسية 

(سنة/ طن) الطاقة اإلنتاجية 



التعدين والمنتجات االسمنتية

الطاقة اإلنتاجية السنوية

الفلنكات

سيجوارت

المصنع الحاىلي 
و وهيئة السكك الحدفلنكة) يدية المن 

B70)

فلنكة 420,000

إنشائةالمخطط المصنع
m  (RFI 2.6القطار الشي    عفلنكة(

فلنكة 500,000



(سنه / طن )الطاقة اإلنتاجية 

سيناء للمنجنن   

مكلسنجبس  145,000

السيليكارمال  300,000

"الزعفرانا" سيليكارمال  250,000

كاولي    300,000

منجنن   سيليكو سبيكة 
24,000

وسيليكومنجنن   سبيكة  الفن 

التعدين والمنتجات االسمنتية

http://www.bsic.gov.eg/kemasini.asp
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ص    ادرات القابض         ة



إجماىلي صادرات القابضة الكيماوية
2021 /2022

$ 202,586,000



إجماىلي صادرات القابضة الكيماوية
2021 /2022

92 %
أسمدة

3 %
كيماويات

2 %
مل  ح

2 %
سجائر

1 %
تعدين



إجماىلي صادرات القابضة الكيماوية
2021 /2022

أسمدة

كيماويات

ملح

92 %

3 %

2 %

سجائر% 2

تعدين 1 %



92.6 %
يوريا

6.8 %
ات أموني انن 

0.5 %
أمونيا سائلة

0.1 %
يتيك –حمض كنر
يك  –حمض نين 
محلول نشادر

كات األسمدة صادرات شر
2021 /2022



كات األسمدة صادرات شر
2021 /2022

ي    وري       ا

ات أمونيا نن 

أمونيا سائلة

92.6 %

6.8 %

0.5 %

يتيك  –حمض كنر
يك  –حمض نين 
محلول نشادر

0.1 %

 بأن 
 
هفقط من اإلنتاج يتم تصدير % 35علما
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وعات والفرص االستثمار  ية المشر



األسمدة

الورق

التعدين

االطارات

اءاألمونيانتاجإ• الخضر

(تقليدية)أمونيانتاجإ•

يلالنخجريد منالمجففاللبألواحإلنتاججديد خطنشاءإ•

اليير والتستوالفلوتنجالكرافتنتاجإ•

اء• مغىطدوبلكسكرتونإلنتاججديدةماكينةشر

ياالمضاد الكرتونتصنيع• للبكتير

ر كلسنة• الكاولير

وع• النقاءعالالمسطحالزجاجنتاجإمشر

وع• السيليكارمالغسيلمشر

اإلطاراتلتصنيعمصنعنشاءإ•

الكيماويات
وع• %90كلوروأيزوسيانوريكإنتاجمشر

الجلود

النقلوخدماتالتجارة

وع• ديةالجلالمنتجاتإلنتاجمصنعإنشاءمشر

وع• الليدللمباتجديد إنتاجخطإنشاءمشر

االضاءة

الصناىعي و السيور الناقلةالمطاط
وع• "المطاط"الناقلةللسيور جديد إنتاجخطإنشاءمشر

التوزي    عومخازنالمستودعاتتطوير •

كةالحديد السكةخطتطوير • كيمابشر

.زنيمةأبوميناءتطوير •



Info@cihc-eg.com

www.cihc-eg.com

شكرا  

mailto:Info@cihc-eg.com
http://www.cihc-eg.com/

