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رسالة العضو المنتدب

عام سعيد لكم جميع ًا و مرحبا بكم فى العدد األول من مجلة سيمكس مصر
اإلخبارية لعام .٢٠١٤

our employees as part of our safety goal of ZERO accidents.

Within the environmental sphere,
have invested EGP 90
weعام ًا مليئ ًا باإلجنازات .فعلى الرغم من عدم
للشركة
كان عام  ٢٠١٣بالنسبة
million to replace the bag filters for lines 2 and 3, installed
للحفاظ
استراتيجيتنا
فإن
األسمنت
على
الطلب
تراجع
االستقرار
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 overتؤتى
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 householdعلى
والتى بدورها تركز
الشركة
مختلف انحاء
system at Al Walidya area in Assiut which have also created
جتارالتجزئة و صغار املقاولني او من شركات التشييد و التعمير الكبرى.
xx employment opportunities for the local community.

ان كوننا واحدة من أكبر شركات مواد البناء و الرواد فى صناعة األسمنت

Within
training
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platform,
have
االبتكارthe.فقد جنحت
التجديد و
مواصلة التحسني و
مصرweيتطلب منا
فى
provided our employees with 16,550 training hours. We
سيمكس مصر خالل سنة  ٢٠١٣فى تقدمي العديد من االجنازات حيث
have also brought to Assiut the first accredited graduateCEM
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استحدثت منتجات
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Upper Egypt.
باضافة
العمالء
خدمة
رفعنا
اخلرسانية inاملدرفلة .كذلك
كتل الرصف

األفضل
األمثل
التوسع فى
healthجديدة و
مخازن
youو I wish
اخلدمةall,
لتحقيقalong
النقل with
اسطولyour
families,
prosperity,
!and happiness in 2014
لتوزيع األسمنت فى السوق املصرى.
و يكمن السر وراء جناحنا فريق قوى وشبكة عاملية واسعة لضمان حتقيق
Sincerely,
للمنتجات فى السوق .فقد قمنا فى عام  ٢٠١٣بزيادة استثمارنا
أعلى جودة
Sergio
Menendez
فى الوقود البديل و افتتحنا أول محطة فرز متكاملة
االبتكارية
فى احللول
النتاج الوقود من املخلفات املنزلية .و تعتبر سيمكس األن واحدة من أكبر
املؤسساسات التى تقوم بتدوير القمامة املنزلية و املخلفات الزراعية فى مصر.

Sergio Menendez
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* مت ادراج العناوين والترويسات فقط ألغراض صياغة هذه النشرة.

و كان اداؤنا متميزا ايضا فى مجال السالمة حيث انعدمت احلوادث متاما
بني افرادنا فى املصنع و لم تقع اية اصابات عمل بني العاملني بخدمة التوزيع
Happy new year to you all, and welcome to our first
editionفى
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أفضل ملصرنا العزيزة.
الصحة وIn July
we received
2012
ألفراد“Most
”Improved
Cement
السعادة
theو التوفيق و
النجاح
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أفرادنا
حملة "من أجل قيادة آمنة" لسائقى حافالت نقل الموظفين
حيث أن السالمة هي األولوية القصوى لسيمكس وهدفنا هو الوصول الى صفر حوادث فقد أطلق فريق املوارد البشرية بالتعاون مع فريق الصحة والسالمة
حملة للسالمة مخصصة لسائقي حافالت نقل موظفينا في أسيوط.
مت عقد دورات لسالمة القيادة لهؤالء السائقني املسئولون عن نقل موظفينا من والى مصنعنا في أسيوط لضمان التزامهم بسياسة الشركة فى القيادة االمنة
مع احلد األقصى املتفق عليه للسرعة و هو  ٨٠كم/ساعة .وتهدف هذه احلملة إلى زيادة إجراءات السالمة في عملياتنا وضمان سالمة جميع موظفينا في
جميع األوقات.

هدف سيمكس = صفر حوادث

ملتقى توظيف الجامعة
األمريكية بالقاهرة
في ضوء تطوير شركة سيمكس املستمر للموارد البشرية وحرصها علي
استقطاب الكوادر املتميزة التي تعزز منو املؤسسة ،فلقد شاركنا في ملتقى
توظيف اجلامعة األمريكية بالقاهرة ( .)AUCوكانت شركة سيمكس مصر
من بني الشركات الكبرى التى شاركت في امللتقى حيث جذب الركن اخلاص
بالشركة شريحة كبيرة من املرشحني املؤهلني لتطوير منظومة الشركة
للموارد البشرية و النهوض بها.

ألول مرة تقديم وجبات ساخنة
للموظفين بالمصنع
فى ظل سعى الشركة لتحسني بيئة العمل للموظفني ،قامت الشركة و للمرة األولى بتقدمي الوجبات
الساخنة فى كافتيريا املصنع.
وأتت الفكرة لضمان تقدمي وجبات يومية ،ساخنة ،صحية وطازجة جلميع موظفينا بدال من الوجبات
املغلفة ،باإلضافة إلى املساهمة في جهودنا الرامية إلى احلفاظ على البيئة من خالل احلد من استخدام
البالستيك والورق املستخدم في التغليف.
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أعمالنا
الرصف الخرساني
خالل  ٢٠١٣بدأنا اخلطوات األولى لنكون الرواد فى
مجال الرصف اخلرساني في السوق املصرية .لقد قمنا
بتنفيذ ما يقرب من  ١٥٠،٠٠٠متر مربع في  ٤مشروعات
مختلفة و جنحنا في تقدمي حلول للرصف عالي اجلودة
الذي وعدنا به عمالئنا .و من خالل تواصلنا املستمر
مع اجلهات احلكومية واملختصني واملقاولني ،حيث اثمر
هذا التواصل فى بناء الوعى ملزايا الرصف اخلرساني
مقارنة باألسفلت من حيث تكلفة صيانتها و قلة انبعاث
احلرارة منها ،كما تساهم الطرق اخلرسانية فى خفض
معدل استهالك الوقود للسيارات .و من اجلدير بالذكر
أن الشركة تهدف فى عام  ٢٠١٤ملضاعفة عدد مشاريع
الرصف اخلرسانى الى  ٣٠٠،٠٠٠متر مربع إلى جانب
تقدمي حلول رصف جديدة مثل التربة االسمنتية.

افتتاح مخزن سيمكس مصر الجديد بـمحافظة المنيا

استمرار ًا جلهود شركة سيمكس مصر و خططها لتوسيع عملياتها و استثمارتها في مصر قامت الشركة بافتتاح مخزن جديد مبدينة مالوي مبحافظة املنيا والذى
يعد اضافة جديدة لسلسلة مخازن سيمكس مصر املنتشرة حول اجلمهورية في طنطا وسوهاج واسيوط وجنع حمادي وادفو والغردقة وقريب ًا في طما وذلك للتسهيل
على السادة العمالء في استالم بضاعتهم من اقرب مكان إليهم توفيرا للجهد و الوقت املبذول.
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أعمالنا
إنشاء محطة جديدة
للخرسانة الجاهزة فى بنى
سويف
في ضوء التزامنا بتقدمي خدمة أفضل لعمالئنا وضمان رضائهم،
سيمكس للخرسانة اجلاهزة ابرمت صفقة لتوريد اخلرسانة اجلاهزة
ملشروع مصنع احلديد و الصلب اجلديد (حديد املصريني) و الذي يعد
من املشاريع اجلديدة الضخمة فى محافظة بني سويف.
و قد مت تأسيس خصيص ًا محطة جديدة للخرسانة اجلاهزة في محافظة
بني سويف لتوفير اخلرسانة ملصنع احلديد و الصلب اجلديد .و من
املتوقع ان يكون حجم التوريد فى هذا املشروع حوالي  ١٠٠،٠٠٠متر
مكعب من اخلرسانة اجلاهزة ليتم توريدها خالل إطار زمني مدته سنة
واحدة .ويشتمل املشروع على تسليم اخلراسنة الالزمة للبنية باإلضافة
إلى  ١٠٠كم ٢من الرصف اخلرساني.

المنتجات الخاصة بسيمكس مصر
الخرسانة الملونة
بالركام
مع اجلهد املتواصل للترويج ملنتجاتنا ذات القيمة املضافة،
جنحت سيمكس للخرسانة اجلاهزة فى تقدمي و توريد اخلرسانة
امللونة بالركام الول مرة ملصنع في منطقة العبور .إن هذا املنتج
يعتبر من أنواع اخلرسانة املستخدمة في الديكورات مثل جتميل
األرضيات في املجمعات وحمامات السباحة ...الخ.

 CEM III / Aأسمنت عالي الخبث ( - N ٤٢.٥حرارة مخفضة)

محتوى اخلبث ٪٢ ± ٪٥٩

سيمكس مصر تتحرى الدقة فى اختيار افضل املواد اخلام فى ظل رقابة صارمة تشمل جميع مراحل االنتاج.
يتم إنتاج منتجاتنا باستخدام مواد خام مختارة بعناية مع رقابة صارمة على اجلودة خالل كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع لضمان تقدمي منتج يتميز
بخصائص تفوق املعايير احمللية و الدولية.
و ُيعد  CEM III / Aأسمنت عالي اخلبث املنتج األكثر تناسبا ملجموعة واسعة من التطبيقات اخلرسانية مبا في ذلك اخلرسانة الكتلية وأنظمة الصرف الصحي
والعناصر اخلرسانية املخصصة للبيئة القاسية .و يتميز  CEM III / Aبقدرته على خفض احلرارة املنبعثة نتيجة تفاعل االسمنت مع املاء (حرارة االماهة)
خصيصا ملتطلبات شركات
مما يحد من الشروخ فى اخلرسانة و يجعل هذا املنتج احلل املناسب لألجواء احلارة .لقد أنتجت شركة سيمكس مصر هذا املنتج
ً
املقاوالت فينسي وأوراسكوم واملقاولون العرب لتزويد املشروع القومي لقناطر أسيوط.
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مجتمعنا
مؤسسة سيمكس مصر توزع 1000
بطانية للعام الثاني على التوالي
لحماية الفقراء من برد الشتاء
قامت مؤسسة سيمكس مصر بتوزيع ما يقرب من  ١٠٠٠بطانية ألكثر من ١٠٠٠
عائلة فقيرة فى العديد من القرى فى محافظة أسيوط و ذلك فى محاولة منها
للتصدى للطقس شديد البرودة خاصة فى قرى الصعيد وذلك للعام الثاني على
التوالي من خالل التعاون مع  ٢٠جمعية اهلية.

سفير المكسيك يفتتح اول برنامج
ماجستير إدارة األعمال بالصعيد
بالشراكة بين سيمكس مصر و
ESLSCA

افتتح خورخى ألفريز فوينتس سفير املكسيك في مصر خالل زيارته ملصنع سيمكس مصر
في أسيوط أول برنامج ملاجستير إدارة األعمال في صعيد مصر املقام مبقر الشركة .وتعد
شهادة ماجستير إدارة األعمال املقدمة من خالل الشراكة بني سيمكس مصر و ESLSCA
هي أول شهادة دراسات عليا معتمدة دولي ًا يتم تقدميها في محافظة أسيوط من خالل إحدى
اجلامعات العاملية الرائدة .و لقد استقبلت سيمكس مصر أول دفعة من طالب برنامج ماجستير
إدارة األعمال بحضور  ٦٠طالب ،بينهم  ٢٨طالب من خارج الشركة (من أهالي الصعيد)؛
حيث ستقوم الشركة مبنح الطلبة  ٪٢٠من اجمالى التكاليف الدراسية للشهادة إضافة إلى ذلك
ستقام جميع احملاضرات في قاعة احملاضرات والندوات اخلاصة للشركة.

سيرخيو مينينديز العضو املنتدب لسيمكس مصر و الدكتور مصطفي
هديب املستشار األكادميي جلامعة  ESLSCAإلدارة األعمال

سيادة السفير خورخى ألفاريز فوينتس سفير املكسيك في مصر يتوسط ادارة شركة سيمكس و طالب خالل حفل التوقيع
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مجتنعنا
مؤسسة سيمكس مصر
توزع لحوم األضاحي في
قرى اسيوط للعام الثاني
على التوالي
فى ظل سعى مؤسسة سيمكس مصر فى مشاركة شعب اسيوط فرحة عيد
األضحى ،قامت املؤسسة بتوزيع حلوم األضاحي حلوالي  ١٥٠٠أسرة من
أهالى احملافظة وحرصت املؤسسة على ان تصل كل االضاحى ملستحقيها
ولذلك مت التوزيع بـالتعاون مع أكثر من  ١٣جمعية خيرية في مختلف قرى
اسيوط مبا في ذلك ديروط ومنفلوط واسيوط املدينة.

مؤسسة سيمكس مصر تحتفل باليوم العالمي للمعاق مع
أكثر من  500طفل بمشاركة  25جمعية أهلية
نظمت مؤسسة سيمكس مصر احتفالية مبناسبة يوم اإلعاقة العاملي باملدينة الرياضية التابعة للشركة مبشاركة أكثر من  ٥٠٠طفل و قامت بتكرمي األمهات
املثاليات حيث كان يوما مليء باملتعة و املرح من خالل األنشطة والعروض الترفيهية التي مت تقدميها في املساحات اخلضراء في الهواء الطلق .كما قام العديد
من موظفي الشركة باإلشتراك في هذا االحتفال واملساهمة في رسم البسمة على وجوه هؤالء ااالطفال من ذوى األعاقة.
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بيئتنا
توقيع برتوكول تعاون في مجال جمع القمامة بين مؤسسة
سيمكس مصر و جمعية تنمية المجتمع بالوليدية
قامت مؤسسة سيمكس مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية املجتمع بالوليدية (فريق مبادرة خير) وذلك للتعاون فى مجال جمع القمامة من املنازل بحى
الوليدية بأسيوط وزيادة وعى األسر بأهمية فصل القمامة من املنبع و احملافظة على البيئة.
و يشمل البروتوكول الدعم بـتيروسيكالت حديثة ومتطورة جلمع القمامة و مهمات الوقاية الشخصية كمنحة من مؤسسة سيمكس مصر للمساهمة في حل مشكلة
القمامة ،باإلضافة إلى تقدمي الدعم الفنى إلدارة املشروع مبنطقة الوليدية .و تأتى هذه املنحة في إطار اجلهود التي تبذلها املؤسسة للتعامل اجلاد مع مشكلة
القمامة من خالل إجراءات سريعة وفعالة .و اجلدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو توسيع حلملة "أسيوط النظيفة" التي قامت مؤسسة سيمكس مصر بتدشينها من
قبل بالتعاون مع جمعية تنميه املجتمع بقرية منقباد و التى من خاللها مت تدعيم املشروع بجرار زراعى باملقطورة جلمع و نقل القمامة يوميا والقضاء على ظاهره
انتشارا املقالب العمومية التي أدت بدورها إلى احلد من التلوث عالوة على ذلك وصل عدد املشتركني بـاملشروع  ١٥٠٠أسرة باإلضافة إلى فرص العمل الدائمة
التي مت توفيرها من خالل املشروع.

أسبوع البيئة
قامت سيمكس مصر بتدشني األسبوع
البيئى في الفترة من  ٢٨-٢٤نوفمبر
باملصنع بأسيوط .وبدأ االسبوع بقيام
موظفى الشركة بزراعة  ٣٠شجرة في
املصنع وإقامة ندوة تخللها ارشادات
صحية للحفاظ على البيئة باالضافة الي
إعطاء تفاحة لكل موظف حلظة دخوله
املصنع صباحا.
و تخلل األسبوع البيئى أنشطة اخرى
مثل مراقبة استخدام املياه والكهرباء
والورق وكذلك اعالن يوم األربعاء ٢٥
نوفمبر يوم "ال للتدخني" ومت اختتام
االسبوع بقيام املوظفيني بارتداء املالبس
اخلضراء رمزا لبيئة أفضل.
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