
أخبار كناوف 
مصر 2018

نشرة إخبارية سنوية . ديسمبر 2018

أهال بكم في نشرة كناوف مصر اإلخبارية السنوية لعام 2018.
انظر معنا علي إنجازات 2018, بما فيها رحلاتنا، منتجاتنا

 الجديدة و مبادراتنا
و الق نظرة سريعة علي ما نعده لك في 2019

 
 

 20 عاما من االزدهار في مصر
التوسع الكبير و االستثمار في مصنع السويس يعطي 

دفعة كبيرة ألهداف النمو
هل زرتنا في معرض باتيمات 2018؟

كناوف اكوابانيل ترحب بأهم مقاولينا فى ألمانيا
فريق كناوف مع الموزعين فى اندونيسيا و سنغافورة

جولة مصر الكبرى تفاجئ الموزعين و متخصصي التركيبات
مشاركة البركة و روح رمضان مع شركائنا 

تدريبات كناوف مصر لتحديد وجهات مستقبل أفضل
المنتجات االقتصادية تشعل ثورة في صناعة البناء
التكنولوجيا المتقدمة تمنح األمل لمواد المناخات

 الصحراوية المصغرة
النشرة اإلخبارية متوفرة باللغتين :  

العربية / اإلنجليزية

كن أول من تصله أخبارنا!
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20 عاما من االزدهار في مصر
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خطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة: 

عمالؤنا و زمالؤنا األعزاء ،
 

في الوقت الذي يشارف فيه عام 2018 علي نهايته و نحن نحتفل ب 20 عاما
 قضيناها في خدمة صناعة البناء المصرية، ننظر أيضا إلي األثنتى عشر

  شهرا الماضية من النجاح المنقطع النظير. و من خالل الجهود الماضية لفريق 
  كناوف مصر و أيضا من خالل التعاون الوثيق مع االستشاريين و المقاولين 
 الذين نعمل معهم، باإلضافة إلي الدعم المتفاني من موزعينا، تمكنا 

من تخطي األهداف المتوقعة لمبيعاتنا.
 

 يمدنا هذا النجاح بالتفاؤل ويمهد لنا الطريق للمزيد من التوسع في
 نفس الوقت الذي تخطو فيه صناعة البناء في مصر خطوات كبيرة و سريعة.

وتأتي تلك النتائج المبهرة ليس فقط بسبب نشاط مبيعاتنا ولكن
 أيضا بسبب األنشطة العديدة التي تقربنا من شركائنا في العمل والمجتمع
ككل. نحن نطمح إلى تنمية هذه الروابط بشكل أكبر ونحن نبدأ عام 2019.

 
مع خالص تحياتي،

 
إيمانويل سيجاالس

مدير عام كناوف مصر 

التوسع الكبير و االستثمار في مصنع السويس يعطي 
دفعة كبيرة ألهداف النمو

إن استثمار رأس المال األخير من قبل كناوف العالمية GmbH  و أيضا كناوف
 مصر المحدودة و شركائها و الذي يبلغ في مجمله 27 مليون  يورو قد تم 

استثماره في تطوير مصنع إنتاج السويس. و من المخطط ان يؤدى هذا
  إلي زيادة إنتاج األلواحالجبسية بنسبة 100% أي من 15 مليون متر مربع سنويا
   إلي 30 مليون متر مربع. و قد تم حاليا توسيع المنشأة لتضم مصنعا إلنتاج
 البالطات الجبسية و الذي سيفي بالطلب المتزايد للسوق علي المواد ذات

  الخفة و المتانة في صناعة البناء. و من المتوقع أن يصل اإلنتاج إلي 4 مليون
  متر مربع في السنة األولي.

 
و يأتي هذا االستثمار األخير كنتيجة للثقة في النمو المستمر لكناوف مصر

  في السوق المحلي و في األسواق األخرى في المنطقة و التي تخدمها 
 الشركة أيضا. و قد أظهرت 2018 مبيعات فاقت التقديرات المتوقعة و من

  المتوقع أن يزداد هذا النمو بصورة أكبر مع ازدياد وعي الصناعة بفوائد
 التكنولوجيا المتقدمة و أيضا الجودة و المتانة الثابتتان لمنتجات و نظم

  كناوف. و اقترانا بالتقدم الكبير في البنية التحتية، المشاريع السكنية
 و التجارية، فإن كناوف تشعر بالثقة في أن هذا االستثمار الجديد، و الذي

 قد أتي في حينه، سوف يثبت أنه خطوة هامة للغاية و نحن نستهل عام 2019.
 
لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  

http://knauf.eg/
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لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة : 
http://knauf.eg/

 
 

لمحات إعالمية 
 

لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  
http://knaufegypt.com/ar-eg/knauf/new-events
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هل زرتنا في معرض باتيمات 2018؟

تشرفت كناوف مصر بالمشاركة في معرض باتيمات
 مصر 2018 و الذي يعد من أقوي المعارض في مجال

صناعة اإلنشاءات في أوروبا و غرب أفريقيا .
 

 و قد استقبل المعرض زواره علي مدار أربعة أيام في
الفترة ما بين 1 الي 4 من مارس 2018 في مركز المؤتمرات

 بالقاهرة الجديدة.
 
 و يمثل باتيمات مصر 2018 أهمية كبيرة لكناوف حيث أن
 القاعة التي استضافت جناح الشركة بالمعرض كان قد

 تم بناءها باستخدام ألواح كناوف األسمنتية المتميزة
كان هذا واحد من المباني المميزة في القاهرة التي تم
بناؤها باستخدام منتجات وأنظمة كناوف عالية الجودة.

 
باتيمات هو المعرض الرئيسي األول في صناعة البناء
في أوروبا وغرب إفريقيا ، حيث يلتقي جميع صانعي

القرار مع المقاولين الختيار شركائهم والعثور على
المنتجات والخدمات للمباني اليوم والغد.

 

كناوف مصر في دائرة الضوء في حدث صناعي هام
 

كونه حدثا ثابتا في أجندة دبي للمعارض علي مدار األربعين عاما الماضية، يأتي معرض بيج فايف
للبناء ليقيم أول حدث بمصر في سبتمبر 2018 و يأتي ذلك بعد معارضه في السعودية و المغرب

و كينيا. 
 
 و نظرا للقيمة التي أضافتها شركة كناوف مصر الي السوق المصري و صناعة البناء، قامت 

 بيج فايف باستعراض قصة نجاحها هذا العام ضمن فاعليات الحدث كمثال لمدي النجاح الذي قد
 يحققه الاستثمار في مصر تحت الممارسة الاحترافية للعمل.

 
اختيار كناوف مصر كرائدة في الصناعة

 
تم تسليط الضوء علي كناوف مصر في اللقاء الصحفي األخير مع جريدة أخبار الوطن، و هي

إحدى الصحف اليومية الرائدة في مصر، حيث تركز أخبار الوطن علي األخبار االقتصادية
و االجتماعية و أخبار االعمال.  
 

و قد منحت هذه التغطية القراء معلومات مهمة حول االبتكارات و النظم و المواد االقتصادية
التي تقدمها كناوف مصر لصناعة البناء مما يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تنمية 
الوطن. 

أخبار كناوف مصر 2018 
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استمتع مجموعة من فريق عمل كناوف مصر لمواد البناء
 بفرصة قضاء وقت شيق مع مجموعة من رائدين موزعى مواد
 البناء من خلال استضافتهم فى رحلة الى سنغافورة و بالى

 
و قد استمتعت المجموعة التي ضمت 29 موزعا و 5 من 

موظفي كناوف برحلة سياحية إلي سنغافورة و جزيرة بالي
اإلندونيسية في الفترة من 28 مارس إلي 7 أبريل من العام

الماضي.
 

و تعد هذه الرحلة الخامسة للسفر لوجهة متميزة خارج البالد
التي استضافتها كناوف مصر علي مدار األربع سنوات األخيرة.
و قد أتاحت الرحلة للمجموعة الفرصة للتعارف و تبادل الخبرات
في جو مختلف من الحضارة االسيوية و المزارات السياحية في

البلدين الرائعين.
 

تسعد كناوف باستضافة رحالت لوجهات دولية كجزء من
مهمتها لتوطيد العالقات مع موزعيها مما يتيح ألعضاء

فريق كناوف إلقامة عالقات متينة مع الموزعين الذين 
يتعاملون معهم بشكل دوري في مجال العمل. 
 

تعد كل رحلة من تلك الرحالت نجاحا باهرا في حد ذاتها
و ترسيخا لذكريات رائعة تدوم للأبد. 

لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  
http://knaufegypt.com/en-us/knauf/new-events

 

قامت كناوف مصر باستضافة رحلة إلي الخارج لمقاوليها المحليين و الذين تعتز
 بهم الشركة. وقد أثبتت هذه الرحالت أنها طريقة ممتازة لتوطيد أواصر الصداقة
 بين المقاولين و فريق كناوف المحلي باإلضافة إلي إتاحة الفرصة للضيوف لمعرفة

المزيد عن كناوف و أحدث منتجاتها.
 

وتعد هذه الرحلة الثانية التي تستضيفها الشركة من أجل مقاوليها المحليين.
 

إن الرحلة التي امتدت من 15 إلي 25 من سبتمبر 2018 قد بدأت بندوة علي مدار
 يومين لتدور حول منتج كناوف أكوابانيل. وقد غطت الندوة األبعاد النظرية
 والعملية للمنتج فضال عن إعطاء فكرة لثمانية مقاولين من شركات مصرية
 رائدة تتعامل مع كناوف واألعضاء الخمس لفريق كناوف المرافق عن األعمال

 التي تجري في مصنع اإلنتاج األلماني. و قد أعقبت الندوة التعريفية رحلة مجانية
 مقدمة من كناوف لتمتد علي مدار ثمانية أيام لالستمتاع بالمناظر الخالبة و الطعام

  المحلي و الثقافة الخاصة بالمنطقة.
 
 
 
 
 
لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  

http://knaufegypt.com/ar-eg/knauf/new-events
 
 
 
 
 
 
 
 

03

فريق كناوف مع الموزعين فى

 اندونيسيا و سنغافورة

كناوف اكوابانيل ترحب بأهم مقاولينا 
فى ألمانيا
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جولة مصر الكبرى تفاجئ الموزعين و متخصصي التركيبات

مع قدوم الربيع بأجوائه الرائعة بدأت كناوف مصر رحلتها والتي امتدت من 2 أبريل و حتي 18 مايو العام الماضى لزيارة متخصصي
 التركيبات في جميع أنحاء مصر للترويج لمركب فوجا جبس.

 
  و قد كان من السهل رؤية سيارتنا المميزة الرام  و هي تجوب أنحاء األقصر، شرم الشيخ، المنوفية، المنصورة، أسيوط، الغردقة

 و القاهرة. و بوجود رئيس مجلس إدارة الشركة في هذه المناسبة تم توزيع الهدايا و حقائب "خربش و اكسب" الخاصة بفوجا
 جبس و قد كانت تلك طريقة ممتازة لكناوف مصر للتعرف بشكل أكبر علي عمالئها.

 
لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  

http://knaufegypt.com/ar-eg/knauf/new-events
 
 
 

أخبار كناوف مصر 2018 
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مشاركة البركة و روح 
رمضان مع شركائنا

 

لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  
http://knaufegypt.com/ar-

eg/knauf/new-events
 
 
 

احتفلت كناوف مصر برمضان 2018
بطريقتها الخاصة. فمن أجل لم شمل

كل قطاعات شبكتها المتنامية من
 الخبراء الفنيين اقامت الشركة أربعة

 من المناسبات الرمضانية.
 
و قد أتاح دفء و حميمية المناسبات أن

تختلط كل مجموعة باألخرى بغرض
التعارف علي بعضها البعض و في

الوقت نفسه االستمتاع بضيافة كناوف.
  

و قد ضم أول تلك التجمعات 70 من
المقاولين الباطن في فندق ميريديان

القاهرة فرع المطار و قد تاله تجمعا آخر
ل 140 من االستشاريين في نفس

الفندق أيضا.
 

و أقيم الحدث الثالث في فندق
ميريديان القاهرة فرع المطار ليضم
165 من موزعي كناوف مصر و الذين

تعتز بهم الشركة. 
 

و جاءت المناسبة األخيرة - وألول مرة
 - لتجمع 150 من مسؤولي التركيب

 حيث استمتع الحضور ليس فقط
 بالطعام الرمضاني بل و أيضا

 بمجموعة من األلعاب المسلية و لعبة
 أكوابانيل التفاعلية و التي أبرزت قوة

 و متانة المنتج.
 

و قد أتاحت المناسبة لفريق كناوف
مصرو ضيوفها االختالط و التعارف

بشكل أكبر علي المستوي الشخصي
و الذي يعد عنصرا هاما في عمل 

كناوف و فلسفتها.
 
- 4 أمسيات رمضانية 
- 70 مقاول 
- 140 استشاري 

- 165 موزع
- 150 عامل تركيب 
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تدريبات كناوف مصر لتحديد وجهات 
مستقبل أفضل
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C-Channel
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L Angle
0.4 mm

 

أخبار كناوف مصر 2018 
 

قامت شركة كناوف بتقديم دورات تدريبية بشكل اسبوعي
  للعامبين فى الصناعة، الطالب ، مسئولى تركيب المنتجات

  و التجار، حيث يعد ذلك جزء ال يتجزأ من التزام كناوف المستمر
 نحو دعم صناعة البناء.

 
تقوم كناوف بهذا الدور من خالل تقديم منتجاتها عالية الجودة،

  التى يعتبر الكثير منها بديال مريحا و اقتصاديا ألساليب البناء
التقليدية القديمة. 
 

 و فى عام 2018 فقط، تم اجراء 67 ورشة عمل شملت 2000 من
  المتدربين و ممثلى التجار و مسئولى التركيب و الطالب

  التقنيين. 
 
 

لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  
http://knaufegypt.com/ar-eg/knauf/academy/training-at-kuanf

 
 
 

منتجات كناوف االقتصادية تؤثر جذريا في صناعة البناء في مصر

صاحبت السرعة الغير مسبوقة في عملية البناء, سواء علي الصعيد التجاري أو السكني, ازديادا ملحوظا علي طلب منتجات و اكسسوارات البناء
ذات الجودة العالية. 
 
 و لهذا فإن كناوف مصر- بريادتها للسوق و اشتهارها بمقاييسها العالية لمنتجات البناء و أنظمته و أكسسواراته باإلضافة إلي تقديمها الدعم 

المتميز لعمالئها الذين يعتمدون عليها - قد استجابت للحاجة المتزايدة لهذه الجودة من خالل خط متخصص ألبرز المنتجات بسعر تنافسي للغاية.
 و مما ال شك فيه أن هذا سوف يتيح للمهندسين و االستشاريين في صناعة البناء تقديم نفس المقاييس األلمانية بسعر منخفض.

 
إن اهتمام كناوف مصر باالبتكار و استعدادها الدائم لطرق أبواب جديدة الستيعاب السوق المصري باإلضافة إلي حرصها علي تقديم خدمة متميزة

 لعمالئها قد أدي إلي تبلور فكرة الخط االقتصادي الجديد لتغطية االحتياجات الحالية. 
 

و بعد انطالق الخط الجديد إلنتاج المنتجات االقتصادية من أجل السوق المحلي تطرح كناوف مصر مجموعة متميزة و مختارة من القطاعات
L-الرئيسي زاوية C-المعدنية المستوردة خصيصا من أجل الخط الجديد. و يستطيع خبراء صناعة اإلنشاءات الآن استخدام قطاعات أوميجا, قطاع 

و التي تأتي بمقاسي 0,4مم و 0,45 مم حيث تتوافر هذه المنتجات لدي موزعي كناوف المحليين. و يأتي طرح هذه األكسسوارات كخطوة أخري
 في إلتزام كناوف مصر بتلبية متطلبات عمالئها مع رفع معايير مواد البناء في السوق المصري في الوقت نفسه.

 
لمزيد من التفاصيل عن كناوف مصر رجاء زيارة :  
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معتمد كمنتج 
طبقا للمواصفة 
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افتتاح توسيعات مصنع السويساطالق معجون األلمانى للتشطيبات
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التكنولوجيا المتقدمة تمنح األمل لمواد بناء 
المناخات الصحراوية المصغرة

في ضوء مساعي الحكومة المصرية لتحسين كفاءة البناء البيئية  فإنها قد
 عقدت مبادرة مع جامعة برلين المجانية و جامعة أسوان.

 
  و قد تم اختيار الجبسوم خفيف الوزن و الخاص بكناوف مصر كأمتن و أقوي مادة

 مناسبة للبناء في المناخات المصغرة. و تعد هذه المادة حال ألسعار البناء 
  المرتفعة و في نفس الوقت فإنها سوف تقلل من وقت العمل مما يعني أن

 الفترة الزمنية الالزمة لتسليم المشروع ستصبح أقصر.

إنضم لمدونة كناوف مصر  
(بالعربية و االنجليزية)

لمحة عن
2019

اتصل بنا

أخبار كناوف مصر 2018 
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