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Energy Policy 
 

لشركة أسمنت أسيوط  الطاقةسياسة   
 

• Assiut Cement Company is committed to the 

efficient, economical and environmentally 

responsible use of energy by conducting its 

operations in a sustainable manner. 
 

فعال  تلت • باستخدام  أسيوط  أسمنت  شركة  واقتصادي زم 

بطريقة  و عملياتها  إجراء  خالل  من  للطاقة  بيئيا  مسئول 

 . مستدامة

• To achieve this, the company continuously 

improves the effectiveness of the established 

energy management system through the 

energy review, energy objectives and targets, 

audits, management review and corrective 

and preventive actions. 

 

• The company is committed to ensure the 

availability of sufficient information and 

resources to achieve energy objectives and 

targets, to improve the energy use, 

consumption and efficiency, to support the 

purchase of energy-efficient products and 

services and design. 
 

الش • فإن  ذلك،  تحسين    ركة ولتحقيق  على  دائمة  بصفة  تعمل 

الطاقة  مراجعة  عمليات  طريق  عن  الطاقة  إدارة  نظام  أداء 

وعمليات   األهداف  اإلدارة   التدقيقوتحقيق  ومراجعة 

 واإلجراءات التصحيحية والوقائية. 

 

 

ال • لتحقيق  شركة  تلتزم  الالزمة  والموارد  المعلومات  بتوفير 

الطاقة ولتحسين استخدام واستهالك وكفاءة أهداف نظام إدارة  

خدمات المنتجات وتوفير  العمليات شراء    لدعمالطاقة وأيضا  

  .الموفرة للطاقة

• The company is committed to manage the 

energy in compliance with the energy laws 

and regulations and any other requirements. 
 

لالطاقة    بإدارة  الشركةتلتزم   • لقوانين واللوائح الخاصة  امتثاال 

 بالطاقة وأي التزامات أخرى.

 

• The company is committed to maintain 

effective communication channels with 

employees and the community  in terms of 

the energy management. 

 

• The company is committed to the continual 

improvement of the energy management 

system and also, the energy performance  

inside the plant. 

الالتلتزم   • فعالة مع  اتصال  بالحفاظ على قنوات  عاملين  شركة 

 فيما يخص عمليات إدارة الطاقة. والمجتمع

 

 

وكذلك   • الطاقة  إدارة  لنظام  المستمر  بالتحسين  الشركة  تلتزم 

 .داخل المصنع  أداء الطاقة

 

 

 
CEMEX, Assiut Cement Company CEO 
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