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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
شركاؤنا الكرام،
مرح ًبا بكم في العدد الثانى من املجلة اإلخبارية ربع السنوية لسيمكس فى مصر فى عام .2013
إن كان هناك شيء واحد ميكننا أن نتفق عليه جمي ًعا فهو «السالمة و الصحة املهنية ملوظفينا ومقاولينا» والتى
تعتبر واحدة من القيم األساسية لشركة سيمكس فى مصر ،حيث أنها جز ًء ال يتجزأ من جميع عملياتنا ،ونحن
نفخر بالتزامنا في توفير بيئة عمل آمنة تسهم في حتقيق نتائج أفضل ،من خالل هدف الوصول إلى «صفر» في
معدل اإلصابات التي تؤدي إلى االنقطاع عن العمل.
وفي الواقع ،نحن ندفع عملياتنا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لتكون األكثر أمانًا في قطاع صناعة
األسمنت .وواح ًد من إجنازاتنا الرئيسية لهذا الربع من السنة والذى نفخر به هو حصولنا على جائزة «أفضل
حتسن للسالمة واألمان» في عمليات االسمنت لعام  2012في مسابقة سيمكس العاملية .ونعدكم باالستمرار في
االستثمار و تنفيذ التدريب واملراقبة والبرامج في مجال السالمة التي تتيح لنا الوصول ألعلى معدالت النجاح
في الصناعة .و ُأحث قراء هذه النشرة أن يأخذوا نهج «الال أعذار» جتاه سالمتهم الشخصية كالذي لدينا في
سيمكس مصر.
لقد كان الربع األول من عام  2013واع ًدا ج ًدا لنا .بعد أن أبرمنا عد ًدا من االتفاقيات لتوريد
االسمنت واخلرسانة اجلاهزة للمشروعات الكبرى مثل فندق و املجمع اإلداري ألكور في ميدان
التحرير ،ومطار أباتشي العسكري اجلديد ،باإلضافة إلى تنفيذ أول مشروع بالكلركريت
(اخلرسانة اجلاهزة امللونة) للمركز الترفيهي كيدزانياً ،
وأيضا أعدنا إطالق املوقع اإللكتروني
للشركة بتصميم جديد للزوار لسهولة التصفح واالستعانة باملعلومات التى حتتاجون إليها .
ومن واقع إدراكنا ألهمية التنمية اإلجتماعية وواجبنا أن نساهم فى النهوض باملجتمع احمليط
بنا .فقمنا خالل الربع األول ،بتوقيع عق ًد مع منظمة «إناكتس مصر» لرعاية فريق إناكتس أسيوط
في املسابقة السنوية ،واحتفلنا بيوم اليتيم للعام التاسع على التوالي ،و بيوم العلوم جلامعة أسيوط
للعام اخلامس على التوالي ،و وقعنا عق ًدا مع ( انبل ترايدي  -بانل ) للتعاون في استخدام حلول بناء
اقتصادية مستدامة جديدة ،وسوف يتم بناء أول وحدة جتريبية في محافظة أسيوط.
ومنوذج االستدامة لدينا به سبعة محاور أساسية منها قضية الطاقة ،والتى تعد واحدة
بشكل أكبر جز ًءا ال يتجزأ
بوجه خاص ،وحيث أن االستدامة أصبحت
ٍ
من الضروريات ٍ
من عملياتنا ،ونحن نواصل تطوير االبتكارات التي تعمل على توسيع استخدامنا
للوقود البديل ،وتخفيض انبعاثات الغازات املسببة لإلحتباس احلراري .فقد قمنا
بتركيب نظام جديد للتغذية امليكانيكية للوقود البديل خلط إنتاج  1في مصنعنا
بأسيوط .ونحن نواصل التخطيط لنشر تكنولوجيا جديدة للوصول إلى هدفنا ،وهو
االعتماد على  %50على الوقود البديل.
وأنا أتطلع إلى ربع سنة من احلماس والتحدي كعهدنا  ،مع التزام سيمكس فى
مصر بكونها شركة ذات مسئولية إجتماعية .وآمل أن تستمتعوا بقراءة هذا
العدد من املجلة اإلخبارية ربع السنوية ،ونحن نتطلع إلى تعليقاتكم حتى
نتمكن من التحسني املستمر وتطوير ادائنا على طول الطريق.
مع خالص التقدير،
سيرخيو مننديز

1

* مت ادراج العناوين والترويسات فقط ألغراض صياغة هذه النشرة.

أفرادنا
سيمكس تحصل على جائزة «أفضل تحسن للسالمة و األمان»
في عمليات االسمنت لعام 2012
استقبلت «سيمكس» فى مصر خبر حصولها على جائزة «أفضل حتسن
للسالمة و االمان» في عمليات االسمنت لعام  2012في مسابقة سيمكس
العاملية بكل فخر وهذه هي املرة األولى في تاريخ سيمكس التي يتلقى
ً
اعتراف في مجال السالمة.
فيها مصنع أسيوط هذه اجلائزة ،وذلك يعد
فقد وصلت سيمكس في مصر بفخر إلى "صفر" حوادث للموظفني  ،وأقل
نسبة في معدل اإلصابات التي تؤدي إلى االنقطاع عن العمل .وذلك لم
يأت باملصادفة وإمنا كان نتيجة بفضل جهود موظفينا التى مكنت الشركة
من احلصول على هذه اجلائزة.
ومسابقة سيمكس العاملية للصحة والسالمة هي مسابقة سنوية بدأت
في عام  2000لتعزيز التميز في مجال السالمة والصحة في عمليات
الشركة في جميع أنحاء العالم .ويتم احلكم على املواقع من حيث األداء
وقيادة السالمة وإدارة املخاطر والتحليل واملتابعةُ .
وتنح هذه اجلائزة
ألفضل منشأة من حيث األداء والتحسني في كل قطاع عمل.

سيمكس تطلق حملة السالمة
في محطات الخرسانة الجاهزة
أطلقت سيمكس للخرسانة اجلاهزة حملة السالمة عبر محطات اخلرسانة اجلاهزة
لدينا ،في العبور والقطامية وأبو رواش وأباتشي .كجزء من هدف سيمكس
للسالمة وهي الوصول إلى صفر في معدل اإلصابات التي تؤدي إلى االنقطاع
عن العمل ،حيث شملت احلملة تقدمي دورات توعية عن السالمة ملوظفينا في هذه
احملطات فضال عن وضع الفتات السالمة لزيادة الوعي وحتسني معايير السالمة.
وتخطط سيمكس للخرسانة اجلاهزة لالستمرار في دورات السالمة التي تغطي
مواضيع السالمة املختلفة على مدار السنة.

برنامج سيمكس لتطوير اللغة
اإلنجليزية
«العودة إلى األساسيات» هى جزء حيوي مستمر من اإلستراتيجية التى نتبناها
لتطوير موظفينا .كونها جزء من املهارات األساسية لدينا ،أدخلت سيمكس برامج
تنمية اللغة اإلجنليزية جلميع موظفيها على أساس كفاءتهم في اللغة اإلجنليزية
و التي يتم تقييمها عن طريق اختبار سيمكس لتحديد مستوى اللغة اإلجنليزية.
وتُستأنف دورات تنمية اللغة اإلجنليزية جلميع موظفي الشركة وف ًقا حلاجة كل
فرد.

* إن مصطلح «سيمكس» في هذا املستند يعني شركات سيمكس على مستوى العالم
* إن مصطلح « سيمكس في مصر» في هذا املستند يشير إلى الشركات التي تساهم فيها مجموعة شركات سيمكس العاملية في جمهورية مصر العربية

برنامج سيمكس العالمي
لتدريب المديرين “”MTP
انتهت سيمكس من برنامج تدريب املديرين خالل الربع األول من عام
 ،2013وهو واحدة من املبادرات العاملية لسيمكس والتي مت تصميمها
لتعزيز املهارات القيادية للمديرين داخل الشركة .حيث يقدم البرنامج
العديد من املزايا من بينها ايجاد لغة قيادة مشتركة ،واضافة مجموعة من
املهارات املتميزة ،وبناء القدرة على القيادية في الشركةِ ،
ووض َع البرنامج
من أجل حتقيق النجاح حيث يسهل عملية اإلدارة من قبل املديرين
للوصول للتفوق بسرعة أكبر.
اجلدير بالذكر أن هذا البرنامج بدأ في عام  2012بقيادة  5مدربني
من داخل الشركة.
ويتكون من خمس وحدات كمحتوى أساسي وهى التي تشكل احملتوى
املؤسسي للبرنامج.
• التواصل واملشاركة.
• إعطاء وتلقي ردود الفعل.
• أداء اإلدارة.
• تطوير فريقي.
• إعداد خلفا.
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مجتمعنا
قسم سيمكس للبناء في مركز
كيدزانيا

و َّقعت سيمكس في مصر عق ًدا مع مدينة كيدزانيا® القاهرة بهدف توعية وإرشاد األطفال
الذين يرغبون في االنضمام إلى مجال البناء في املستقبل ،من خالل توضيح عملية بناء الطرق
اخلرسانية باملواصفات املستدامة على أن تُتاح لألطفال الفرصة لتعلم أساسيات بناء الطرق
اخلرسانية بداية من إعداد التربة حتى الوصول إلى اخللط والنقل وعملية الرصف باخلرسانة
نفسها .فضال عن تعلم األطفال الفوائد البيئية لرصف سيمكس للخرسانة ،مبا في ذلك الصيانة
األقل على مدى عمر الرصف ،وزيادة السالمة والرؤية على الطريق ،وانخفاض استهالك الوقود
واألضرار باإلطارات واملركبات.
وسيشمل قسم البناء جميع املعلومات حول استخدام وسائل مستدامة وصديقة للبيئة في موقع
بناء سيمكس داخل كيدزانيا® القاهرة باإلضافة إلى توفير النصائح التي حتد من األضرار
الناجمة عن عملية البناء وتقدميها بطريقة جتعل من السهل على األطفال فهمها.

سيمكس مصر تحتفل
بيوم اليتيم للعام
التاسع على التوالي
احتفلت شركة سيمكس في مصر «بيوم اليتيم» وذلك في
إطار الدعم املستمر بدعم املجتمعات احمللية ،حيث قامت
الشركة باستضافة احلفل في مدينة أسيوط الرياضية
والذي حتتفل به الشركة سنويا مع مئات األطفال األيتام من
مختلف اجلمعيات و دور رعاية األيتام في محافظة اسيوط.
حيث اتسم اليوم باملتعة و املرح من خالل األنشطة والعروض
الترفيهية التي مت تقدميها لألطفال مثل عرض العرايس
والرقص مع البهلوان في املساحات اخلضراء في الهواء
الطلق كما التقط األطفال الصور التذكارية مع العرائس ومع
أصدقائهم من األطفال  .وشارك العديد من موظفي الشركة
في هذا االحتفال واملساهمة في رسم البسمة على وجوه
هؤالء األطفال .وأبدى األطفال سعادتهم بهذا احلدث وقدموا
الشكر للشركة على هذا اليوم والهدايا التى حصلوا عليها.

سيمكس في مصر ترعى فريق محافظة أسيوط في
مسابقة «إناكتس» السنوية
وقعت شركة سيمكس في مصر عقد اتفاق مع مؤسسة «إناكتس مصر» وذلك لرعاية الفريق الذى سيمثل محافظة أسيوط فى مسابقة إناكتس السنوية .حيث
يشارك الفريق حتت رعاية الشركة بتقدمي مشروعاته التنموية أمام أكثر من  50من كبار رجال األعمال و األكادميني و خبراء التنمية فى مصر ،وذلك من أجل تقييم
املشروعات املقدمة من  36فريقا من اجلامعات املصرية.
يذكر أن منظمة إناكتس الدولية تستهدف إعداد أجيال من القادة الشباب لديهم إحساس باملسؤولية جتاه مجتمعاتهم و
يتمتعون مبهارات القيادة والتواصل والقدرة علي العمل بروح الفريق .كما أن املنظمة تقوم بتنظيم مسابقة سنوية يتنافس فيها
العديد من فرق طالب اجلامعات احلكومية واخلاصة على تنفيذ وإدارة مشروعات قائمة على اقتصاديات السوق.
وسوف تقوم سيمكس في مصر بتقدمي الدعم الفني لفريق إناكتس أسيوط ملساعدتهم على الوصول إلى مرتبة متقدمة في
املسابقة السنوية والفوز بها  .وسيعمل متطوعون من الشركة كمرشدين للطالب على مدى مسار عملهم.
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االحتفال بيوم العلوم فى جامعة أسيوط
احتفلت سيمكس في مصر وجامعة أسيوط بيوم العلوم السنوي في  8إبريل للسنة اخلامسة على التوالى حيث شهد االحتفال تخريج دفعة  2013وهي الدفعة 52
في تاريخ جامعة أسيوط .وقامت الشركة برعاية هذا احلفل واالحتفال للسنة اخلامسة على التوالى منذ عام  .2009كما شهد هذا العام تكرمي ًا خاص ًا ألساتذة
متقاعدين على ما بذلوه في تعليم أجيال ناجحة.

مساكن اقتصادية  :توقيع عقد اتفاقية تعاون مشترك
مع انبل ترايدي  -بانل مصر
تلتزم سيمكس في مصر بتوفير حلول بناء اقتصادية مستدامة ملجتمعاتها؛
حيث وقعت سيمكس في مصر عقد العالمة التجارية املشتركة مع انبل
ترايدي  -بانل مصر على أن تقوم سيمكس في مصر بإعداد وتطوير خلطة
إسمنتية جافة ورطبة لتكون املنتج التكميلي املوصى به حصر ًيا للقطع
اجلدارية (جاهزة للتركيب) انبل.
و يسمح العقد لكال الشريكني بالتعاون في تسويق نظام املبنى اجلديد في
مصر .ويعكس هذا العقد جهودنا في االستفادة من تنافسية تكلفة نظام
البناء املستدام إلى السوق .وفي املقام األول ،سوف ُيستخدم النظام اجلديد
ملشروع املساكن االقتصادية التجريبية في أسيوط .وباإلضافة إلى ذلك،
ُيجرى حال ًيا تشكيل حتالف بني سيمكس في مصر و انبل ترايدي  -بانل
إلى جانب اجلهات املعنية الرئيسية من صناعة التشييد والبناء لتشكيل
كونسورتيوم البناء لشركات التطوير العقاري اخلاصة والعامة.
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أعمالنا
تنفيذ أول مشروع بالخرسانة الجاهزة «كلركريت» المطبوع
بمركز كيدزانيا

نفذت سيمكس للخرسانة اجلاهزة أول مشروع مبنتج ال «كلركريت» املطبوع في تاريخ سيمكس للخرسانة اجلاهزة .و «كلركريت» هو أحد منتجات اخلرسانة اجلاهزة
اخلاصة املتعددة لدينا  ،فهي خرسانة ملونة تستخدم في الهندسة املعمارية والديكور وتشطيبات اخلرسانة املزخرفة .و تطبق على كافة أعمال اخلرسانة مبا في ذلك
األرصفة واجلدران واألرضيات الداخلية واخلارجية والتي تتميز مبناظرها الطبيعية العالية والتصميمات الزخرفية مع توافر مجموعة واسعة من األلوان .ومت تنفيذ
هذا املشروع للمدخل الرئيسي ملركز كيدزانيا الترفيهي التابع لشركة ال ُفطيم ،و الذي يقع في كايرو فستيفال سيتي ،القاهرة اجلديدة.

سيمكس
ريدي ميكس
تورد الخرسانة
الجاهزة لفندق
«أكور» والمجمع
اإلداري
سيمكس فى مصر ستقوم بتوريد  30،000متر مكعب من اخلرسانة اجلاهزة لبناء فندق سياحى ومجمع ادارى لشركة «أكور» العاملية على مساحة  7،000متر مربع
تقريبا مبيدان التحرير بوسط القاهرة والذى كان شاهدا على أحداث ثورة  25يناير.
واجلدير بالذكر أن املرحلة األولى من املشروع سوف تتطلب صب األساسات اخلرسانية على مراحل ،كل مرحلة تستغرق  15يوما ويتم فيها صب ألف متر مكعب
خالل  6ساعات .وقد تغلبت سيمكس فى مصر على املشكلة اللوجيستية لهذا املشروع عن طريق استخدام  20خالطة خرسانية و مضختي خرسانة لصب كل مرحلة.
كما حترص الشركة على االستعانة بأفضل خبرائها فى مجال اجلودة لضمان تقدمي أعلى مستوى خدمة لعمالئها.
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أعمالنا
المنتجات الخاصة
للخرسانة الجاهزة
Mortarcrete
حل مبتك ًرا ً
إنه خليط من املونة اجلاهزة .وتقدم «مورتركريت» ً
فعال
لتسليم املونة اجلاهزة  ،وخاصة إلى املواقع األكبر حجما  .وتتمتع
«مورتركريت» مبزايا عديدة مبا في ذلك اللون الثابت واجلودة والقوة
والتكوين؛ فضال عن ذلك  ،فإنها جاهزة لالستخدام دون املزيد من
اخللط .ولها قابلية تشغيلية فائقة دون محتوى هواء مفرط ومقاومة
عالية الختراق املطر.

توريد خرسانة جاهزة إلى مطار أباتشي العسكري
حصلت سيمكس في مصر على عقد لعملية جتديد قاعدة القطامية اجلوية ملطار أباتشي العسكري وذلك من خالل توريد اخلرسانة اجلاهزة ،وتطبيق الرصف
اخلراساني و تشمل األعمال جتديد ممرات اإلقالع والهبوط وجتديد وإنشاء حظائر وأماكن انتظار الطائرات .وقد أنشأت سيمكس في مصر محطة خرسانة
جاهزة في املوقع خلدمة هذا املشروع حيث سيتم توريد أكثر من  ١٠٠٠٠٠متر مكعب خالل تنفيذ املشروع.
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العدد ٢٠١3 ٣

بيئتنا
تركيب نظام جديد لتغذية الوقود البديل
مت تركيب نظام ميكانيكي جديد لتغذية خط إنتاج  1بالوقود البديل في مصنعنا بأسيوط .بحيث يزيد نظام التغذية اجلديد كمية الوقود البديل املستخدمة في
فرن  1لتصل إلى  30طن/ساعة ً
بدل من  12.5طن/ساعة ،مما يعني زيادة النسبة املئوية للوقود البديل املستخدم في خط إنتاج  1لتصل إلى  %40من
إجمالي الوقود املستخدم.

سيمكس تشارك في قمة
القاهرة السنوية لتغير المناخ
شاركت سيمكس في مصر في الفعالية األولى لقمة محادثات املناخ بالقاهرة
في  2013التي تتناول قضية خفض االنبعاثات التي تتسبب في االحتباس
احلراري ( )GHGفي مصر ،وكيف ميكن أن تساعد آلية التنمية النظيفة
( )CDMفي هذا الصدد.
وسلطت املناقشة الضوء على الوضع احلالي ملشروعات آلية التنمية النظيفة التي تعمل في مصر ،وقدمت اثنني من املشروعات احلالية آللية التنمية النظيفة القائمة
في مصر .وسيمكس في مصر هي شركة االسمنت األولى التي تستبدل زيت الوقود الثقيل املستخدم في مصنع اسمنت أسيوط ليعمل جزئ ًيا بالوقود البديل مثل
املخلفات الزراعية .وتضمنت الفعالية ً
أيضا متحدثني من أملانيا ومصر.
وكانت قمة محادثات املناخ قد بدأت في القاهرة في أواخر  2011من قِ َبل السفارة األملانية لتعزيز أفضل للعالقة القائمة بني مصر وأملانيا في مجاالت الطاقة والبيئة.

سيمكس في مصر ترعى مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة
في مؤتمر العالم العربي
قامت سيمكس في مصر برعاية مستقبل الطاقة اجلديدة واملتجددة في مؤمتر العالم العربي الذي استضافه مركز دراسات املستقبل بجامعة أسيوط واجلامعة
املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ،وذلك كجزء من جهود سيمكس في مصر اجلارية لتسليط الضوء على أحدث تقنيات الطاقة املتجددة و ُعقِ َد املؤمتر خالل
الفترة من  12وحتى  14فبراير  2013حتت رعاية احتاد اجلامعات العربية.
وقد تضافرت جهود سيمكس في مصر مع جهود خبراء في مجال الطاقة املتجددة
للمساعدة على تبادل أفضل املمارسات في مجال الطاقة املتجددة في العالم العربي.
بشكل جيد جهود
حيث ان الهدف من التوسع في استخدام الطاقة املتجددة يناسب
ٍ
سيمكس في مصر لالستدامة .وتضمن املؤمتر الذي إستمر ملدة ثالثة أيام العروض
التقدميية واملناقشات حول التحديات التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة املتجددة
في العالم العربي ،وحتديد التكنولوجيات اجلديدة لتحسني االستفادة من مصادر الطاقة
املتجددة ،وضرورة التعاون بني املؤسسات األكادميية واحلكومات والقطاعات الصناعية
نحو الوصول إلى أفضل تطوير ملوارد الطاقة املتجددة.

سيمكس فى مصر تشارك حمالت النظافة
في قرية منقباد أسيوط

شاركت سيمكس في مصر مع البلدية احمللية لقرية منقباد واملنظمات غير احلكومية احمللية في
أسيوط ،في حملة القرية الواسعة حتت شعار «تنظيف منقباد» .وقد تطوع موظفو سيمكس في مصر
جلمع النفايات امللقاة وقاموا بطالء الشوارع.مما يعكس شكال حضاريا للقرية وساكنيها ويأتى ذلك
من إميان سيمكس فى مصر باملشاركة املجتمعية.
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