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  في خطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في االقتصاد والصناعة المصرية 

مصر للقياس والتحكم تتعاقد مع ھراوس العالمية لتكون وكيل حصري لھا في قطاع 
 المعادن المنصھرة فى مصر

  

الشريك االساسي في صناعة الحديد والصلب في مصر والرائدة في تصنيع " إم إم سى"والتحكم أعلنت شركة مصر للقياس 
وتوريد خراطيش قياس درجة حرارة المعادن المنصھرة وافران صھر الحديد عن شراكتھا االستراتيجية مع شركة ھراوس 

ال تكنولوجيا القياس للمعادن المنصھرة، الكترونايت العالمية الرائدة في ھذا السوق منذ خمسينات القرن الماضي في مج
حيث أصبحت شركة مصر للقياس والتحكم الوكيل الحصري في مصر لشركة ھيراوس ـ الكترونايت في خطوة تعكس ثقة 

  .الشركات واإلقتصاديات العالمية في اإلقتصاد والصناعة المصرية وقدرتھا علي المنافسة في قطاع المعادن المنصھرة

، ان شركتھا تقوم بشكل مستمر "إم إم سى"رئيس قطاع التسويق والمبيعات لشركة مصر للقياس والتحكم قالت مني حلمي 
بتقييم شراكاتھا مع الموردين للوصول الي أفضل خدمة يتم تقديمھا لعمالئھا في مصر وتزويدھم بأفضل وأحدث المنتجات 

ومن ھذا المنطلق أتخذت شركة مصر للقياس والتحكم التي تتماشي مع التطور السريع في ھذا القطاع الحيوي في مصر، 
نايت  -قرار الشراكة والوكالة الحصرية مع شركة في حجم ھراوس الكترونايت   أنه تم التعاقد مع شركة ھراوس الكترو

  .العالمية لخدمة قطاع صناعة الحديد والصلب فى مصر

قدم الكثير من المواد األساسية لقطاع صناعة الصلب فى ت" إم إم سى"وأشارت حلمي، الى أن شركة مصر للقياس والتحكم 
مصر كمجسات قياس حرارة المعادن المنصھرة، ومنتجات حرارية ألخذ عينات فى أفران صھر الحديد والتى تعتبر عامل 

ديد فى أساسى فى صناعة الحديد بجميع أنواعه المختلفة وغيرھا من المنتجات التى تعد مدخل أساسى من مدخالت إنتاج الح
  .مصر

وأكدت حلمي، علي أھمية السوق المصري بالنسبة لشركة في حجم ھراوس وانھا تسعي إلي العمل في ھذا السوق منذ فترة 
وشراكتھا مع شركة مصر للقياس والتحكم تحقق لھا ھذا الھدف، فضال عن أن صناعة الحديد والصلب ھدف ألى دولة 

لة المصرية بإتخاذ عدد من اإلجراءات لدعم ھذه الصناعة كخفض أسعار الغاز تسعى نحو التطوير، وھو ما يعكس قيام الدو
للمصانع وأسعار الفائدة وتعريفة الكھرباء، ومن أجل اإلستمرار فى المركز األول عربيا لتصدير الصلب كان لزما علينا إمداد 

 .العالمية السوق المصرى بأفضل المنتجات ومدخالت اإلنتاج التى تضاھى الموجودة باألسواق

 



 

  

وأضافت حلمي، أنه تم التعاقد مع ھراوس الكترونايت العالمية، من أجل الحصول على خامات ومنتجات أكثر تطورا لخدمة 
عمالئنا فى مصر، لما تقوم به الشركة من تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة بفضل البحث والتطوير المستمر الذى تقوم 

  .أعلى مستويات الجودة والكفاءة به ھراوس الكترونايت لتحقيق

رحمه "شركة مساھمة مصرية أسسھا المھندس أحمد فؤاد عطية " إم إم سى"جدير بالذكر أن شركة مصر للقياس والتحكم 

، وتعتبر الشركة شريك أساسى في صناعة الحديد والصلب فى جمھورية مصر العربية، حيث أنھا شركة 1990عام " هللا

وتوريد خراطيش قياس درجة حرارة المعادن المنصھرة، وحاصلة على شھادة إستيفاء المكون رائدة فى مجال تصنيع 

 .مما يعد فخرا للصناعة المصرية فى ھذا المجال% 50المصرى لمنتجاتھا المختلفة بنسبة تزيد عن 

  -إنتھى  -



 

 

Nite -Misr Measurement & Control becomes Heraeus Electro
Exclusive Agent in Egypt 

 
Misr Measurement and Control "MMC", the main partner in the iron and steel industry in Egypt 
and the pioneer in the manufacturing and supply of temperature measuring probes for molten 
metals and iron smelting furnaces, announced its strategic partnership with the global provider 
Heraeus Electro Nite, the worlwide leader in the measurement for molten metals since the 
fifties. 
 
Mona Helmy, Head of Marketing and Sales for Misr Measurement and Control "MMC", said 
that MMC is continuously evaluating its partnerships with suppliers to reach the best service 
provided to its customers in Egypt and provide them with the latest products that are in line 
with the rapid development in this vital sector in Egypt. 
 
From this standpoint, Heraeus Electro Nite & Misr Measurement jointly took the decision to 
partner in order to provide the Egyptian market with the latest products to serve the metal 
industry in Egypt. 
 
Helmy indicated that as the Egyptian government has taken a number of measures to support 
this industry, such as reducing gas prices for factories, interest rates and electricity tariffs, in 
order to continue to be in the first position in the Arab world for steel exports, MMC is striving 
to supply the Egyptian market with the best production inputs that are comparable to those in 
global markets. 
 
Helmy added that the contract signed with Heraeus Electro Nite is geared towards obtaining 
more sophisticated products to serve our customers in Egypt as MMC seeks to provide 
innovative and high end quality products. 
 
Misr Measurement and Control Company "MMC" is an Egyptian joint stock company founded 
by the late Eng. Ahmed Fouad Attia, in 1990. MMC is ISO 9001 certified and is currently the 
regional leader in process control for molten metal industry. 
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