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Message from the CEO

It is a moment to pause and reflect on a challenging commencement to this decade. COVID-19 has not been very kind on many
fronts where markets and health have been at stake during 2020. Nevertheless, it was a moment of exploring our capabilities and
agility as well as live demonstration of solidarity.
At CEMEX, powered by a competent and diverse team that holds an extraordinary talent, our operations across Egypt were sustained
and ran efficiently, while putting everyone’s physical and emotional safety at the forefront of all decisions taken.
A systematic approach to crisis management and contingency planning streamlined the decision-making process during 2020.
Together as a team, we drew and adjusted our plans to achieve the targets we never compromised; safety for all our employees and
stakeholders, premium products and services to our customers, and support to our communities.
Stepping into 2021, our people remain the most important asset and we continue to operate with our priorities in focus. The
extraordinary talent base in Egypt promises that another challenging year will be tamed.

Ahmed Mekky
Eyad Yasser
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Cement
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Carlos Gonzalez
President, CEMEX Egypt and United Arab Emirates

رسالة من الرئيس التنفيذي
 حيث كانت أسواق البيع والصحة كلتاهام، فلم يتعامل معنا فريوس كورونا برفق عىل مختلف األصعدة.إنها لحظة للتوقف والتأمل يف بداية عقد من الزمان َجلب معه التحديات
. كام كانت لحظة إلظهار روح التضامن فيام بيننا، فقد كانت لحظة إلعادة إكتشاف قدراتنا ورسعة تجاوبنا، ومع ذلك.٢۰٢۰ معرضتان للخطر خالل عام
 مع وضع السالمة البدنية والصحة، متكننا من مواصلة عملياتنا يف جميع أنحاء مرص وتسيريها بكفاءة، وبدعمٍ من فريقٍ يتمتع بالتخصص والتنوع واملواهب الفائقة،إننا يف سيمكس
.النفسية للجميع يف مقدمة أولوياتنا يف كل قرار إتخذناه
ً فقد قمنا م ًعا كفريق برسم مخططاتنا وتعديلها وصوال.۲٠۲۰ وقد أدت جهودنا يف تطبيق منهج نظامي إلدارة األزمات والتخطيط للطوارئ إىل تسهيل عملية صنع القرار خالل عام
ٍ
ٍ
. وأهداف دعم مجتمعاتنا،وخدمات فائقة الجودة لعمالئنا
منتجات
 وأهداف تقديم،لتحقيق األهداف التي ال نتهاون فيها ُمطلقا؛ إنها أهداف السالمة لجميع عاملينا ورشكائنا
 إن ما نتمتع به من قاعدة من املواهب اإلستثنائية يف. وسنواصل العمل بنفس الرتكيز عىل أولوياتنا، يظل موظفونا هم أهم أصولنا عىل اإلطالق،۲٠۲۱ وبينام نحن يف بدايات عام
.مرص هو أمر يَ ِعدنا ب ُحسن التعامل مع عام آخر من التحديات
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نشرة غير دورية تصدرها شركة أسمنت أسيوط للتعريف بأنشطتها

كارلوس جونزالز
رئيس سيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة

CEMEX’s Distinguished Presence in Coal
Leaders Network 2020

CEMEX Egypt participated in the Coaltrans’s distinguished event "Coal Leaders Network 2020" in a panel titled "The strategic
significance of the cement manufacturing industry in Egypt". The panel discussion was headed by Carlos Gonzalez, CEO for CEMEX
Egypt and United Arab Emirates.
The panel hosted leaders from the Egyptian cement industry and presented an overview of the local industry and production while
managing the industry’s ‘new normal" and awaiting demand drivers. Panelists shared strategies related to managing the risks
associated with current production capacities and discussed the challenges and limitations that hinders positioning Egypt as a lowcost cement producer or a competitive player in the export markets. CEO Carlos Gonzalez concluded the panel discussions with a
comment on the economic outlook and the near future forecast of the industry.
The session received interest and engagement from several audiences since the cement industry in Egypt has been suffering for the
last few years from combined crippling market factors, namely oversupply, increase in production cost and market shrinkage. Such
factors make it very hard for industry players to sustain their operations while aspire for challenging global industry requirements
related to climate action and digitalization.

What’s going on?

The human capital remains the driver for the development of both our businesses and societies. For them to flourish, conditions
should be relatively stable, allowing for a residual capacity to be channeled to creativity and innovation.
In 2020, we all lived through a science fiction movie AKA COVID-19. We lived unprecedented times where working remotely and
having a personal protection kit for going out became a routine. We made it through lockdown, quarantine and a new normal.
We, at CEMEX, were very vigilant to drawbacks associated with the sudden change in lifestyle. We encouraged our employees to
notice signs of harm to their emotional and mental wellbeing and deal accordingly. From the very first days, our employees were
advised on how to set up their home offices, how to organize their days, how to disconnect after working hours and were given many
tips to help them remain in control of all the different elements that could be controlled.
Whether in the frontline serving our customers and communities, or in the back office working remotely and taking care of
homeschooled kids and elderly family members, we continue to support our employees in this unprecedented time.
Zeinab Hegazy
Communication, Public Affairs & Sustainability Director
CEMEX Egypt and United Arab Emirates

ماذا يحدث لدينا؟
،ً ينبغي أن تتسم األوضاع باإلستقرار ولو نسبيا، فليك يزدهر كالهام.يظل رأس مالنا من القوة البرشية املتمثل يف موظفينا هو املحرك الرئييس لتنمية أعاملنا ومجتمعاتنا عىل السواء
.مبا يسمح بتوجيه ما يتبقى من القدرات والطاقات نحو اإلبداع واإلبتكار
ٍ
 حيث أصبحنا نعمل عن بُعد وصار إرتدائنا ملعدات،بأوقات مل يسبق لها مثيل
 لقد مررنا. إنه فريوس كورونا،فيلم للخيال العلمي
ً  كنا جميعنا نعيش فيام بدا وكأنه،۲٠۲٠ يف عام
. إال أننا نجحنا يف العمل خالل فرتة اإلغالق والعزل املنزيل واعتدنا عىل الوضع الجديد،الوقاية للخروج أم ًرا روتينيًا
 وقمنا بتشجيع موظفينا عىل مراعاة ومالحظة أية حاالت إرضار بسالمتهم النفسية ودفعناهم،لقد كنا يف سيمكس متيقظني للغاية للعقبات املرتبطة بالتغيري املفاجئ يف منط حياتنا
 وكيفية الحد من التواصل بعد ساعات، وكيفية تنظيم أيام العمل، قمنا بتوعية موظفينا حول كيفية إعداد مكان للعمل يف املنزل، فمنذ األيام األوىل.لحسن التعامل وفق األحوال
. كام قمنا بإسداء العديد من النصائح لهم ملعاونتهم عىل السيطرة عىل األوضاع من ُمختلف األوجه طاملا أمكن ذلك.العمل
 سواء يف الواجهة ممن يقدمون الخدمات لعمالئنا وللمجتمعات املحلية أو يف الصفوف الخلفية ممن،كام أننا ما نزال نُـواصل تقديم الدعم ملوظفينا يف هذا الوقت غري املسبوق
.يعملون عن بعد ويقدمون العناية والدعم ألطفالهم الذين يتلقون تعليمهم من املنزل وأفراد األرسة من كبار السن
زينب حجازي
رئيس قطاع اإلتصال املؤسيس والعالقات العامة واإلستدامة
سيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة

About CoalTrans
For over 35 years, CoaltTans has been the biggest international
coal-trading events provider in the world. Annually, its events bring
together over 3,600 consumers, producers, traders, shipping
companies, and the major stakeholders in transporting coal
around the world. The industry attends to its events to gain up-tothe-minute market information and meet counterparts to conclude
trade deals.
With events taking place in countries including China, Egypt, India,
Indonesia, Portugal, Singapore, UK, USA and Vietnam, CoalTrans
attracts international and domestic traders in each region.

مشاركة مميزة لسيمكس في حدث شبكة رواد الفحم
2020
 حيث إنعقدت حلقة نقاش بعنوان "األهمية اإلسرتاتيجية،"٢۰٢۰  وهو حدث بعنوان "شبكة رواد الفحم،شاركت سيمكس مرص يف الحدث املتميز الذي نظمته مؤسسة كولرتانس
. الرئيس التنفيذي لسيمكس مرص واألمارات العربية املتحدة، كارلوس جونزالز/" وقد ترأس جلسة النقاش السيد.لصناعة األسمنت يف مرص

 وإستعرضت نظرة عامة عن صناعة األسمنت يف مرص وإنتاج األسمنت يف ظل إدارة تطبيق الصناعة ملفاهيم،كام إستضافت الجلسة مجموعة من رواد صناعة األسمنت املرصية
، وقد تشارك أعضاء الجلسة أرائهم حول اإلسرتاتيجيات املتعلقة بإدارة املخاطر املرتبطة بالقدرات اإلنتاجية الحالية. مع ترقب وسائل تحريك الطلب عىل املنتجات،""الواقع الجديد
ٍ
ٍ
/ وقد أُخت ِتم الرئيس التنفيذي السيد.كطرف تنافيس يف أسواق التصدير
نقاشات حول التحديات والقيود التي تحول دون وضع مرص ك ُمـنتج أسمنت منخفض التكلفة أو
كام اجروا
.كارلوس جونزالز حلقة النقاش بتعليقٍ عىل التوقعات اإلقتصادية وتوقعات صناعة األسمنت يف املستقبل القريب
، حيث عانت صناعة األسمنت يف مرص عىل مدار األعوام القليلة املاضية من مجموعة عوامل سوقية ُمسببة للمعوقات،وقد حظت القمة باهتاممٍ ومشارك ٍة من العديد من الحضور
 يف الوقت الذي، وهي عوامل تجعل من الصعب للغاية عىل الجهات العاملة يف الصناعة ُمـواصلة عملياتها، وزيادة تكلفة اإلنتاج وتقلص السوق،أال وهي زيادة الطاقة اإلنتاجية
.تطمح فيه إىل مواجهة متطلبات الصناعة العاملية املرتبطة بالتغيري املناخي والتحول الرقمي

"معلومات حول "كولرتانس
٣٦۰۰  حيث يجتمع يف إطار فعالياتها سنويا ما يزيد عن، كانت مؤسسة كولرتانس هي أكرب جهة دولية لعرض أحداث تجارة الفحم يف العامل،عىل مدار أكرث من خمسة وثالثني عا ًما
 ويحرض رواد الصناعة فعاليات كولرتانس لغرض الحصول عىل معلومات. عالوة عىل كبار الرشكاء يف أعامل نقل الفحم عىل مستوى العامل،مستهلك ومنتج وجهة تجارية ورشكة شحن
.دقيقة و ُمح ّدثة حول السوق وكذا ملقابلة النظراء يف الصناعة وعقد الصفقات التجارية
 تقوم كولرتانس بجذب الجهات التجارية العاملية، وفيتنام، واململكة املتحدة، وسنغافورة، والربتغال، ومنها الصني ومرص والهند وإندونيسيا،ومع إنعقاد الفعاليات يف عدة بلدان
.واملحلية يف كل منطقة من مناطق العامل

Women Empowerment: CEMEX Egypt as a
Trailblazer

 الريادة في مجال تمكين المرأة:سيمكس مصر

At CEMEX, diversity is valued and is believed to have extended benefits outside the office and within the society, fostering both
economic and social welfare. Moreover, CEMEX affirmed its commitment to gender equality by becoming a signatory to the Women
Empowerment Principles (WEPs) developed by UN Women and UN Global Compact.

 فهو أمر من شأنه تعزيز الرفاهة عىل املستويني، ليس فقط عىل مستوى الرشكة بل متتد القيمة لتشمل املجتمع ككل،إننا يف سيمكس نؤمن بقيمة التنوع ونرى فيه الكثري من املزايا
 حيث صارت طرفًا موق ًعا عىل مبادئ متكني املرأة التي أرستها هيئة األمم املتحدة للمرأة، أكدت سيمكس التزامها باملساواة بني الجنسني، وعالوة عىل ذلك.اإلقتصادي واإلجتامعي
.وامليثاق العاملي لألمم املتحدة

As an equal opportunity employer, equality is translated into policies of hiring, renumeration, promotions, performance appraisal,
recognition, training and development, and others. CEMEX provides a safe environment for women by encouraging and availing
channels for reporting of any professional or behavioral misconduct.

ٍ
سياسات مرتبطة بالتوظيف واألجور والرتقيات وتقييم األداء والتقدير للمتفوقني والتدريب والنمو الوظيفي
 تتم ترجمة مبدأ امل ُساواة إىل،وحيث أن سيمكس ت ُؤمن بتكافؤ الفرص
ٍ
.قنوات لإلبالغ عن أية حالة سوء تعامل مهني أو سلويك وتحث عىل اإلبالغ عنها
 كام توفر سيمكس بيئة آمنة للمرأة حيث توفر.وخالفه

CEMEX Egypt’s Commitment Towards Gender Diversity
In Egypt, CEMEX employs female professionals in all departments, adding value and contributing to the growth
of the company. Women assume leading and vital roles sitting on the board and leading functions. CEMEX’s
respect to diversity reflects on daily interactions and is encouraged across the hierarchy.
The company applies a 1:1 female to male ratio of candidates for every position it fills, in addition to
monitoring the numbers of female hires. CEMEX also invites female university students to internship
programs and assigns them to different departments and observes them for hiring possibilities upon
graduation. After hiring, the company tracks the career development of women and encourages their
progression.
Most women play multiple roles on each given workday. For that policies where tailored to grant
flexible working plans to help women perform at their best in their different roles. Understanding this
context, we have an internal policy that allows mothers of kids below 12 years old to leave one hour
early, every day.
"As a heavy industry, there is a perception that females have limited presence in some jobs,"
commented Wafik Bishara, Vice President for Human Resources, Egypt and UAE, at CEMEX. He also
added, "however, in Egypt, we succeeded to break this stereotype and change the status quo. We have
females in Operations, Health & Safety, Cement & Ready Mix Sales and Sustainability. We are welcoming
all females possessing the right skillset to join our company; from technicians to professionals."
In the last 2 years, two females made their way to Egypt management team and were recently recognized
among the top 30 women in the cement sector in Africa. During 2020, CEMEX in Egypt welcomed the first female
cement salesperson in this industry in the Egyptian market and one among few in the Middle East, and she was
celebrated against all stereotypes in the industry.
Partnering with ‘Women of Egypt’ Platform
Serving the greater cause of empowering Egyptian women and proving that they have the required competencies and
capabilities to create impact and lead change within their social and professional circles, CEMEX Egypt partnered with
‘Women of Egypt’ platform. The platform constantly features stories for women who excelled in the different walks of
life. Through this partnership, CEMEX aims to highlight and share success stories of women from within the building
material industry to inspire more and more females to join heavy industries to achieve their career aspirations.

إلتزام سيمكس مرص نحو التنوع بني الجنسني
 كام تضطلع املرأة بأدوار. مام يُضيف قيمة للرشكة ويُـسهم يف منوها وتطورها، تقوم سيمكس بتعيني اإلناث يف جميع القطاعات،يف مرص
 فإحرتام سيمكس للتنوع ينعكس عىل التعامالت اليومية ويتم تشجيعه.قيادية ومهام حيوية يف مجلس اإلدارة وتتوىل مناصب ريادية بها
.عىل مستوى التسلسل الوظيفي الهرمي
 هذا عالوة عىل ُمـتابعة، تطبق الرشكة نسبة واحد من اإلناث إىل واحد من الذكور املرشحني،وعند الرتشح لشغل وظيفة شاغرة
، كام تقوم سيمكس أيضً ا بدعوة طالبات الجامعات من اإلناث للمشاركة يف برامج تدريبية داخل الرشكة.عدد امل ُعينني من اإلناث
 تقوم الرشكة مبتابعة التطور، وبعد التعيني. كام تقوم مبتابعتهن إلمكان التعيني عند التخرج،وتوجههن إىل مختلف القطاعات
.املهني لإلناث وتعمل عىل تشجيعهن لغرض تطورهن الوظيفي واإلرتقاء مبناصبهم
ٍ
سياسات تهدف إىل
 تم تصميم، ولهذا الغرض.تقوم أغلب السيدات العامالت مبهامٍ متعددة يف كل يوم من أيام العمل
، ومع تفهمها لهذا الوضع.توفري بيئة عمل تتسم باملرونة ملعاونة املوظفات عىل أداء ُمختلف مهامهن وبأفضل ما ميكن
 أي قبل إنتهاء مواعيد،صارت للرشكة سياسة داخلية تسمح ألمهات األطفال ممن هم دون سن الثانية عرش باملغادرة مبك ًرا
.ًالعمل بساعة يوميا
ً بتعليق قائال، نائب رئيس الرشكة لشئون املوارد البرشية ملرص واإلمارات العربية املتحدة يف سيمكس،قال وفيق بشارة
" ثم أضاف قائال "إال أننا. ينشأ للبعض تصور مبحدودية إمكانية وجود اإلناث يف بعض الوظائف،"بإعتبارنا صناعة ثقيلة
 حيث اننا لدينا إناث يف أقسام العمليات والصحة والسالمة املهنية ومبيعات األسمنت،نجحنا يف مرص يف كرس هذا النمط
 كام أننا نرحب بجميع اإلناث ممن ميتلكون املهارات املناسبة لإلنضامم لرشكتنا سواء كانوا من الفنيني.والخرسانة واإلستدامة
".أو املهنيني
۳٠  وتم تكرميهام مؤخرا ً من بني أفضل، قامت موظفتان بشق طريقهن نحوتقلد كرسيني يف فريق اإلدارة يف مرص،يف العامني املاضيني
 وهي، عينت سيمكس يف مرص أول سيدة يف مبيعات األسمنت يف السوق املرصي،۲۰۲٠  وخالل عام.سيدة يف قطاع األسمنت يف أفريقيا
. وتم اإلحتفال بها باعتبارها نقطة تغيري لجميع النظم النمطية يف هذا الصناعة،أيضاً واحدة من القالئل يف الرشق األوسط يف هذا املجال

"التشارك مع املنصة اإللكرتونية "سيدات مرص
يف إطار خدمة القضية الكربى املتمثلة يف متكني املرأة املرصية وإثبات إمتالكها للكفاءات والقدرات الالزمة إلحداث األثر وقيادة التغيري يف دوائرها
 تقوم املنصة باستمرار بإبراز قصص نجاح النساء الاليئ." قامت سيمكس مرص بعقد رشاكة مع املنصة اإللكرتونية "سيدات مرص،اإلجتامعية واملهنية
 تهدف سيمكس إىل إلقاء الضوء والتشارك بقصص النجاح التي حققتها املرأة يف صناعة، ومن خالل هذه الرشاكة.يتفوقن يف مختلف مجاالت الحياة
. وذلك لتشجيع املزيد من اإلناث عىل اإلنضامم إىل الصناعات الثقيلة وتحقيق تطلعاتهن املهنية يف هذا املجال،مواد البناء

CEMEX Egypt Women Recognized
Internationally

As an industry pioneer that walks the talk in the field of women empowerment, CEMEX’s women have managed to excel in their
careers and to earn a number of regional awards recently. Both Marwa Youssef, Procurement Director Egypt & United Arab Emirates
and Zeinab Hegazy, Communication, Public Affairs & Sustainability Director Egypt & United Arab Emirates have managed to ascend
the ladder up to the management team for the cluster and topped their journey at CEMEX with prestigious awards. In this article we
share information about both ladies’ journeys and look forward to inspiring many other female professionals.

سيدات سيمكس مصر محل تقدير عالمي
 فقد إنعكس ذلك عىل املرأة يف سيمكس من تفوق يف املهام املسندة إليها والحصول ُمـؤخرا ً عىل عد ٍد من،حيث أن سيمكس هي جهة صناعية رائدة تسعى يف مجال متكني املرأة
 رئيس قطاع اإلتصال املؤسيس، وزينب حجازي، رئيس قطاع املشرتيات لسيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة، وقد متكنت كل من مروة يوسف.الجوائز عىل املستوى اإلقليمي
 كام توجتا رحلتهام الوظيفية يف سيمكس، من الرتقي يف الهرم الوظيفي والوصول إىل فريق إدارة املجموعة،والعالقات العامة واإلستدامة سيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة
 ونتطلع إىل تكون رحلتهام مبثابة الهام للعديد من اإلناث االخريات يف مجاالت، سوف نتشارككم املعلومات حول الرحلة التي خاضتها كال السيدتني، ويف هذا املقال.بجوائز مرموقة
.العمل

من هي مروة يوسف؟

Who is Marwa Youssef?
As the Procurement Director, Marwa Youssef is leading the procurement team to secure and facilitate the company’s needed supply
of fuels, alternative fuels and raw material, utilization of capital expenditure and logistical processes as well as sourcing for business
related services and corporate needs.
Marwa and her team made CEMEX Egypt and UAE a highly cost-efficient business unit and the one with the highest quality materials
in a timely manner which contributed to the continuous growth of CEMEX in the geographic cluster. She is also responsible for
constantly coordinating with both the regional and global teams to avail supply alternatives for the company and its operations.
Since she joined CEMEX in 2005, she has worked in the finance department and assigned to various position including Treasury and
Financial Information & Risk Management. She worked closely with business unit Finance and provided support to CEMEX Egypt
businesses in a manner consistent with the objectives of CEMEX group. Her responsibilities related to tracking and accounting for
company assets and investment projects in compliance with IFRS company policies and statutory requirements ensured reducing
risk by complying to approvals and asserting that controls are intact.
Marwa is a Euromoney Certified Treasury Manager holding a BSc in Commerce – English Section from Ain Shams University. Marwa
has recently been recognized by AfrikaCem as one of the "Top 30 Women in the Cement Industry" in Africa.
Who is Zeinab Hegazy?
As Communication, Public Affairs & Sustainability Director, Zeinab Hegazy
oversees the functions of Public Affairs, Corporate Communication, Sustainability
and Social Impact within CEMEX. Zeinab joined CEMEX in 2001, and since then,
she was appointed several diverse positions mainly in the Accounting, Internal
Audit, Business Process. Prior to her current position, she built a progressive
experience in Human Resources where she shaped the compensation scheme
at CEMEX and contributed to developing human capital including talent
management & succession planning.
Zeinab is an Associate to the Chartered Institute of Personnel & Development
in United Kingdom (ACIPD), a founding member in Human Power Association
(HPA), an Executive Board Member at Assiut Cement Company and the official
spokesperson for the company. She holds a BSc in Commerce – English Section
from Ain Shams University. Zeinab as recently been recognized as AfrikaCem
as one of the "Top 30 Women in the Cement Industry" in Africa. In addition, she
earned two prestigious awards by CEO global in 2019 and 2020; in 2019 she got
the Country Award as "One of Most Influential Woman in Africa in Construction
& Business Sector" and in 2020 she was named "One of Most Influential Woman
in Africa in Construction & Business Sector" for both the Continental Award &
Country Award.

 تتوىل مروة يوسف قيادة فريق املشرتيات لغرض تأمني وتسهيل ما،باعتبارها رئيس لقطاع املشرتيات
 وكذا إستخدام النفقات الرأساملية،تحتاجه الرشكة من إمدادات من الوقود والوقود البديل واملواد الخام
 فضال عن اإلستعانة باملقدمني األصلح للخدمات املرتبطة بأعامل الرشكة،وإجراء العمليات اللوجستية
.ومتطلباتها املؤسسية
وقد جعلت مروة وفريقها من سيمكس مرص واإلمارات وحدة أعامل تتسم بحسن الرتشيد يف التكلفة
 ِم َّم ساهم يف إحداث عملية منو،وكذا توفري مواد عىل أعىل مستوى من الجودة ويف التوقيت املطلوب
 كام تتوىل أيضا املسئولية عن التنسيق املستمر مع فرق.متواصل لسيمكس يف نطاق األعامل الجغرايف
.العمل عىل املستويني اإلقليمي والدويل لإلستفادة من بدائل التوريد للرشكة وعملياتها
 حيث كــُـلفت بوظائف، عملت مروة يف إدارة الشئون املالية،٢۰۰٥ ومنذ إنضاممها إىل سيمكس يف عام
كثب مع وحدة متويل األعامل
ٍ  وعملت عن. ومنها إدارة الخزانة واملعلومات املالية وإدارة املخاطر،عدة
وقدمت الدعم لألعامل التجارية الخاصة بسيمكس مرص عىل نحو يتسق مع أهداف وأغراض مجموعة
 وقد كانت مسئولياتها املرتبطة مبتابعة وحساب أصول الرشكة واملرشوعات اإلستثامرية مبا.سيمكس
يتوافق وسياسات الرشكة املتعلقة باملعايري الدولية لإلبالغ املايل وكذا وفق املتطلبات القانونية األخرى
ٍ
.مسئوليات تضمن الحد من املخاطر عرب اإللتزام باملوافقات والتأكيد عىل سالمة عمليات الرقابة
 وتحمل شهادة البكالوريوس يف التجارة من قسم اللغة،"مروة مديرة خزانة معتمدة من "يورو ماين
 حيث تم تصنفيها، وقد حازت ُمؤخرا عىل جائزة تقديرية من افريكاسيم، جامعة عني شمس،اإلنجليزية
." إمرأة يف صناعة االسمنت يف افريقيا۳۰ ضمن "أفضل

من هي زينب حجازي؟
باعتبارها رئيس قطاع اإلتصال املؤسيس والعالقات العامة واإلستدامة يف سيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة تضطلع زينب حجازي مبهام العالقات العامة والتواصل املؤسيس
 ترتكز يف األساس عىل املحاسبة والرقابة، تم تعيينها يف عدة وظائف متنوعة، ومنذ ذلك الحني،٢۰۰۱  وقد إنضمنت زينب إىل سيمكس يف عام.واإلستدامة واألثر املجتمعي يف سيمكس
 حيث قامت من خاللها بوضع،ً كانت زينب قد حازت عىل خربات متطورة يف املوارد البرشية أيضا، وقبل تقلدها املنصب الحايل.الداخلية عىل الحسابات والعمليت املنظمة لألعامل
. ومن ذلك إدارة املواهب والتخطيط الوظيفي التعاقبي، وساهمت يف تطوير رأس املال البرشي،هيكل لخطة التعويضات يف سيمكس
،) كام أنها عضو مؤسس يف جمعية إدارة املوارد البرشية (إتش يب إيه،)حصلت زينب عىل زمالة املعهد الربيطاين للموارد البرشية والتوظيف باململكة املتحدة (إي يس آي يب دي
 حصلت زينب عىل بكالوريوس التجارة من قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة عني شمس كام.وعضو مجلس إدارة تنفيذي يف رشكة أسمنت أسيوط واملتحدث الرسمي عن الرشكة
 حصلت زينب عىل جائزتني مرموقتني، وعالوة عىل ذلك." إمرأة يف صناعة األسمنت يف أفريقيا٣۰ حازت مؤخرا ً عىل جائزة تقديرية من أفريكاسيم حيث تم تصنفيها ضمن "أفضل
 حصلت عىل جائزة "كأحد أكرث السيدات تأث ًريا يف افريقيا يف قطاع البناء واألعامل" عن جمهورية،٢۰۱۹  ففي عام.٢۰٢۰ و٢۰۱۹ من قبل منصة الرئيس التنفيذي الدويل يف عامي
. حصلت عىل جائزة "أحد أكرث السيدات تأث ًريا يف أفريقيا يف قطاع البناء واألعامل" عىل املستوى القاري واإلقليمي،٢۰٢۰  ويف عام.مرص العربية

CEMEX Ready Mix
Operations in Egypt

عمليات سيمكس للخرسانة
الجاهزة في مصر

Our Ready-Mix operations in Egypt continue to grow and bloom, providing our customers with top notch quality and a premium
service. During 2020, despite the challenges brought by the pandemic, the "new normal" mode of operation, and the general
slowdown in various economies, CEMEX Ready Mix was able to operate safely & efficiently whilst steadily growing the business.

 بسبب٢٠٢۰  وعىل الرغم من التحديات التي واجهتنا يف عام.تتواصل عمليات الخرسانة الجاهزة لدينا يف مرص يف النمو مام يوفر لعمالئنا بالتايل جودة عالية وخدمات متميزة
 إال أن سيمكس للخرسانة الجاهزة كانت قادرة عىل العمل بأمان، وتعديل نظام التشغيل وفق "الوضع الطبيعي الجديد" والتباطؤ العام يف مختلف النواحي اإلقتصادية،الوباء
.وكفاءة مع تنامي حجم األعامل بصورة منتظمة

CEMEX GO.. Leadership in Digitalization

Sokhna Port New Terminal

Long before Covid19 pandemic hit hard, CEMEX was celebrating
introducing the first and only customer-dedicated digital platform
in the cement industry; CEMEX Go. Both our Cement and ReadyMix customers are now able to place an order online, track it,
execute a payment, and leave feedback, all at a click of a button.

CEMEX joins forces towards Egypt’s ports development
and empowering economic growth and prosperity with its
participation in the construction of Sokhna Port newest
terminal. Over the course of the coming months, CEMEX
Ready Mix will be working alongside leading contractors
in Egypt to supply and pour concrete in this mega project.

Our Ready-Mix customers testimonials indicated great satisfaction
towards the tool since its introduction in 2018. Moreover, the
early days of the pandemic, came to prove the value of CEMEX
Go as it allows a 24hr interaction and tracking process, which
compensates for the reduced physical presence and engagement.
Hence, providing and maintaining service levels, without putting
our customers at a risk of getting in physical contact.
Our Ready Mix Plants
Adopting the ideology that a clean place highly contributes to
it being a safe one. In quest of continuous improvements in all
aspects of daily operations, 2020 witnessed a group of facility
enhancement projects to dress up the batch plants for a new
decade of operations.
In addition to lots of planning and layouts to ensure a facility that
is COVID-19 proof and provides a safe work environment for our
employees and guests.
During the upgrade processes, environment was strongly
articulated through planting trees and flowers in our premises.

Egypt is taking a leap and progressing with steady strides
with huge infrastructure projects. We are proud to be
building a better future in our beloved country.
Taj City Residential Compound
Situated in a very central location in East Cairo, Taj City compound connects the districts of Heliopolis, Nasr city and New Cairo in
addition to being right in front of Cairo airport and less than 15 minutes away from the New Administrative Capital.
Taj city is a huge multi-phase compound that combines both residential and commercial constructions. The project is owned by
Madinet Nasr for Housing and Development which has entrusted CEMEX to be the exclusive provider of concrete in this project.
In cooperation with several distinguished contractors, CEMEX Ready Mix is currently pouring concrete in Zone T of the project,
supplying a quantity of 200,000 cubic meters to date; building 826 Apartments and 85 villas & twin houses.
Eastown District New Cairo
In partnership with SODIC and Rowad Modern Engineering, CEMEX Ready Mix was selected to provide premium Slab on Grade
polished concrete to the commercial component of Eastown compound. Eastown District is strategically located in the heart of New
Cairo, in proximity to the main campus of The American University in Cairo.
The project consists of 63,000 SQM of built up area and the project scope entailed the supply and pouring of 15,000 cubic meters
of slab grade polished concrete and 75,000 cubic meters in pavements within the commercial and business area. With a unique
landscape and layout, this project is expected to attract many businesses in pursuit of a well-positioned office space.

New Baheya Breast Cancer Hospital

Skywalk West Mixed-Use Compound

Nothing is more fulfilling than a moment in which a fruitful business
combines with serving a cause!

West Cairo is central to many industries and years ago Shiekh Zayed district became a natural extension for many of Giza residents
looking to relocate at the proximity of their jobs. At a very central location of all this, is Skywalk West mixed-use construction site, in
which CEMEX provides concrete for residential units and the commercial area.

With an unstoppable passion to build, we’re participating in the
expansion plan for the new Baheya Breast Cancer Hospital in Sheikh
Zayed project. Just as CEMEX values its participation to landmark
healthcare facilities, it also prides joining forces to empower a
community of healthier and stronger women who are fighting cancer
with concrete hearts.

The project is spread over 280,000 sqm and is designed to include luxury residential units, a hotel, serviced apartments, a shopping
and dining area, and a large park. This, coupled with the premium location close to 26th July Axis intersection with Cairo-Alexandria
desert road make the project one of few that seem to have it all!

سيمكس جو ...الريادة يف التحول الرقمي
قبل إنتشار وباء فريوس كورونا بوقت طويل ،إحتفلت سيمكس بتقديم أول منصة رقمية مخصصة للعمالء يف صناعة األسمنت ،إنها منصة سيمكس جو .ميكن من خاللها لعمالئنا
يف قطاعي األسمنت والخرسانة الجاهزة تسجيل الطلبات إلكرتونياً ومتابعتها وكذلك سداد قيمة الطلب وترك تعليق لخدمة العمالء .كل ذلك بضغطة زر.
وقد القت منصة سيمكس جو رضاء عمالؤنا من قطاع الخرسانة الجاهزة بإستطالع أراءهم تجاه املنصة التكنولوجية منذ تقدميها يف عام  .٢٠١۸وعالوة عىل ذلك ،أثبتت األيام
األوىل للوباء أهمية سيمكس جو ،ألنه يسمح بالتعامل والتتبع عىل مدار األربعة وعرشين ساعة ،مام قام بدعم اإللتزام بالتباعد .وبالتايل ،أمكنت توفري مستويات الخدمة املطلوبة
واملحافظة عليها دون تعريض عمالئنا لخطر التواصل عن قرب يف وقت الوباء.

محطات الخرسانة الجاهزة

مجمع تاج سيتي السكني
تقع تاج سيتي يف موقع مركزي للغاية يف رشق القاهرة ،وتربط بني أحياء مرص الجديدة ومدينة نرص والقاهرة الجديدة ،باإلضافة إىل أنها تقع أمام مطار القاهرة مبارشة وتب ُعد أقل
من  ١٥دقيقة عن العاصمة اإلدارية الجديدة.
تاج سيتي مرشوع ضخم متعدد املراحل ،حيث يجمع ما بني اإلنشاءات السكنية والتجارية عىل حد سواء .وهو مرشوع متلكه رشكة مدينة نرص لإلسكان والتعمري ،حيث أسندت إىل
سيمكس مهمة التوريد الحرصي للخرسانة الجاهزة يف هذا املرشوع.
وبالتعاون مع العديد من املقاولني البارزين ،تقوم سيمكس للخرسانة الجاهزة حالياً بصب الخرسانة يف املنطقة (يت) من املرشوع ،حيث وفرت حتى اآلن كمية قدرها مئتي ألف
مرت مكعب لغرض إنشاء  ٨۲٦شقة و ۸٥من مناذج فيالت.

نعتمد أيديولوجية أن نظافة وترتيب املكان ت ُسهامن إسهاماً بالغاً يف أن يكون املكان بالتبعية آمناً .ومع السعي إىل إدخال
ٍ
تحسينات متواصلة يف جميع جوانب العمليات اليومية ،شهد عام  ٢٠٢٠مجموعة من املشاريع لتعزيز وحدات إنتاج
الخرسانة التابعة لنا متهيدا ً لعقد جديد من العمليات.

حي إيست تاون بالقاهرة الجديدة

نقوم بهذا باإلضافة إىل الكثري من التخطيط لضامن وجود مرافق للعمليات محصنة ضد إنتشار فريوس كورونا وتوفر بيئة
عمل آمنة للعاملني والزائرين.

بالرشاكة مع رشكة سوديك ورشكة الرواد للهندسة الحديثة ،تم إختيار سيمكس للخرسانة الجاهزة من أجل توفري الخرسانة املصقولة للمنطقة التجارية لحي إيست تاون .تقع إيست
تاون رشق املدينة يف موقع إسرتاتيجي يف قلب القاهرة الجديدة ،وبالقرب من الحرم الجامعي الرئييس للجامعة االمريكية يف القاهرة.

وخالل عمليات التحديث ،كانت البيئة يف إعتبارنا بقوة من خالل زراعة األشجار والزهور يف مقراتنا.

يتألف املرشوع من  ٦٣٠٠٠مرت مربع من املباين ،وإستلزم نطاق املرشوع توريد وصب  ١٥٠٠٠مرت مكعب من الخرسانة املصقولة و ۷٥٠٠٠مرت مكعب من األرصفة يف إطار املنطقة
التجارية ومنطقة الرشكات .ومع املساحة الخرضاء املتميزة والتصميم الفريد ،من املتوقع لهذا املرشوع أن يجذب الكثري من الرشكت التي تسعى إىل الحصول عىل مساحات إدارية
يف مواقع متميزة.

مستشفى بهية الجديد لرسطان الثدي
ليس هناك ما هو أكرث إرضائاً من لحظة ميتزج فيها العمل املثمر مع خدمة قضية!
بشغف للتعمري ال ميكن إيقافه ،نحن نشارك يف مرشوع خطة التوسع ملستشفى بهية الجديد لرسطان الثدي
يف الشيخ زايد .ومثلام تقدر سيمكس مشاركتها يف بناء معامل بارزة ملرافق الرعاية الصحية ،فهي تفخر أيضً ا
بتضافر الجهود لتمكني مجتمع من النساء األكرث صحة وقوة ،من الاليئ يحاربن الرسطان بقلوب بصالبة
الخرسانة.

الرصيف البحري الجديد مبيناء السخنة
تنضم سيمكس ملرشوع جديد ُيكّن خطة النمو اإلقتصادي والرخاء ببناء رصيف بحري جديد مبيناء السخنة.
يف خالل األشهر القادمة ستقوم سيمكس للخرسانة الجاهزة بالعمل جنباً إىل جنب مع أكرب مقاويل مرص
لتوريد وصب الخرسانة لهذا املرشوع الضخم.
تتقدم مرص بقفزات كبرية وخطوات ثابتة يف مشاريع البنية التحتية العمالقة .ونحن نفخر بكوننا نبني
مستقبل أفضل لبلدنا.

مجمع سكاي ووك الغريب متعدد اإلستخدامات
ٍ
سنوات أصبح حي الشيخ زايد امتدادا ً طبيعيا للعديد من سكان الجيزة الذين يتطلعون إىل اإلنتقال إىل
تعترب منطقة غرب القاهرة منطقة مركزية للعديد من الصناعات ،وقبل
مكان قريب من وظائفهم .ويف موقع مركزي للغاية من كل ذلك ،يقع موقع إنشاء سكاي ووك الغريب متعدد اإلستخدامات ،والذي تقوم سيمكس يف بتوريد الخرسانة الجاهزة
للوحدات السكنية واملنطقة التجارية.
ميتد املرشوع ملساحة  ٢۸٠٠٠٠مرت مربع ،وقد تم تصميمه بحيث يشمل وحدات سكنية فاخرة وفندق وشقق فندقية ومنطقة للتسوق واملطاعم وحديقة كبرية .هذا بجانب املوقع
املتميز ،حيث يقع بالقرب من تقاطع محور  ٢٦يوليو مع طريق القاهرة  -اإلسكندرية الصحراوي ،وهو موقع يجعل املرشوع واحدا ً من املرشوعات القليلة التي تتسم بالتكامل
يف كل يشء.

Assiut Governor Visits CEMEX’s Diverse
Facilities in the Governorate

محافظ أسيوط يزور مرافق سيمكس المتنوعة بالمحافظة

During June, CEMEX Egypt & UAE’s CEO Carlos Gonzalez
welcomed His Excellency General Essam Saad, Governor
of Assiut in the company’s premises in Assiut. The visit
covered the diverse facilities owned by CEMEX and
carrying the brand name of Assiut Cement, such as the
cement plant, club, farm and hotel.

 إستقبل كارلوس جونزالز رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة،خالل شهر يونيو
 محافظ أسيوط،سيمكس مرص واإلمارات العربية املتحدة سيادة الوزير اللواء عصام سعد
 وغطت الزيارة مختلف املرافق التي متتلكها سيمكس والتي تحمل.يف مقر الرشكة باملحافظة
.األسم التجاري ألسمنت أسيوط مثل مصنع األسمنت والنادي واملزرعة والفندق
،رافق سعادته يف مرافق سيمكس وفد من فريق إدارة الرشكة برئاسة السيد كارلوس جونزالز
 نائب الرئيس للعمليات مبرص، وإنضم إليه بنجامني كابريرا،رئيس سيمكس مرص واإلمارات
، وجالل عبد السميع، نائب الرئيس للموارد البرشية مبرص واإلمارات، ووفيق بشارة، واإلمارات
 رئيس قطاع اإلتصال املوؤسيس والعالقات، وزينب حجازي،رئيس القطاع املايل ملرص واإلمارات
.العامة واإلستدامة ملرص واإلمارات

His Excellency was escorted in CEMEX’s facilities by a
delegation from the company’s management team headed
by Carlos Gonzalez, President CEMEX Egypt & UAE joined
by Benjamin Cabrera, Vice President Operations for Egypt
& UAE, Wafik Beshara, Vice President Human Resources
Egypt & UAE, Galal Abdel Samei Egypt & UAE, Business
Services Organization Director and Zeinab Hegazy,
Communication, Public Affairs and Sustainability Director
CEMEX Egypt & UAE.
During his visit, CEMEX’s teams reflected on the development journey of all the facilities and its subsequent businesses, and the
aspirations moving forward. After attending the safety induction session, H.E. started the guided tour in the cement plant where he
got to see the production lines, the mechanical and electrical workshops, the monitoring and central security control room, and the
community mosque that was recently renovated and reopened to Assiut citizens.
Coinciding with the visit, the company clinic was running the in-plant
COVID-19 employee vaccination campaign in organization with the Ministry
of Health through the mobile vaccination units. General Saad saluted the
clinic staff and healthcare workers for the great job they are doing to help
reduce the harms of the contagion and thanked the employees for being
aware and getting vaccinated.
His Excellency praised the work done by the hands of citizens of Assiut
and their ability to contribute to world-class operations. He also valued the
safety precautions implemented in place to ensure employees return safe
to their families and the company’s efforts to support its community during
the pandemic.
Later, his excellency, visited Assiut Cement farm and got to see the agriculture and breeding efforts using the latest technologies that
fosters sustainability and contribute to capturing CO2.
At the end of the visit, Major General Essam Saad paid a visit to Assiut Cement football club and encouraged the team to pursue
their dream and act as ambassadors for sports in Upper Egypt.
As a visionary leader, and one that values the private sectors’ contribution to economic growth and prosperity, General Essam
Saad since the earliest days of his appointment as governor, has been reaching out constantly to help promote an ecosystem of
growth and stability in Assiut. Commenting on that, Zeinab Hegazy stated, "H.E General Essam Saad and his team has always had
their doors open for us. We were always encouraged to create partnerships and give suggestions. We thank them all for fostering a
healthy business culture in the governorate, through which both we as a company and the community share value and grow."

 وشاركوا، عرضت فرق سيمكس رحلة التطوير لجميع املرافق واألعامل املتنوعة،خالل الزيارة
 قام معايل السيد، بعد حضور الجلسة التعريفية للسالمة.التطلعات للميض قد ًما باألعامل
املحافظ ببدأ الجولة اإلرشادية يف مصنع األسمنت حيث إتطلع عىل خطوط اإلنتاج والورش
امليكانيكية والكهربائية وغرفة املراقبة والرصد واملسجد الذي تم تجديده مؤخرا ً وأعيد
.افتتاحه لخدمة مواطني أسيوط
 كانت عيادة الرشكة تدير حملة تطعيم ضد فريوس كورونا،بالتزامن مع الزيارة
 وبواسطة وحدات،لخدمة املوظفني داخل املصنع بالتنسيق مع وزارة الصحة
 قدم معايل املحافظ التحية ملوظفي العيادة والعاملني يف مجال.التطعيم املتنقلة
الرعاية الصحية عىل العمل الرائع الذي يقومون به للمساعدة يف الحد من أرضار
. كام شكر املوظفني عىل وعيهم ومبادرتهم لتلقي التطعيم،العدوى
وأشاد معاليه بالعمل الذي يقوم به أبناء محافظة أسيوط وقدرتهم عىل املساهمة
 كام مث ّن إحتياطات السالمة املطبقة لضامن عودة.يف العمليات عىل مستوى عاملي
.املوظفني بأمان إىل عائالتهم وجهود الرشكة لدعم مجتمعها أثناء الوباء
ثم زار سيادته مزرعة أسمنت أسيوط وتسنى له رؤية الجهود الزراعية وتنمية الرثوة
الحيوانية بستخدام أحدث التكنولوجيات التي تعزز اإلستدامة وتسهم يف الحد من
ثاين أكسيد الكربون
 قام اللواء عصام سعد بزيارة إىل نادي أسمنت أسيوط وفريق كرة،ويف نهاية الزيارة
.القدم وشجع الفريق عىل متابعة حلمهم والعمل كسفراء للرياضة يف صعيد مرص
، ويقدر مساهمة القطاع الخاص يف النمو اإلقتصادي واإلزدهار،بصفته قائ ًدا ذا رؤية
 حريص عىل تيسيري سبل،كان اللواء عصام سعد منذ األيام األوىل لتعيينه محافظًا
 وتعليقًا عىل.التواصل للمساعدة يف تعزيز نظام معاون للنمو واإلستقرار يف أسيوط
 "لطاملا كان سعادة اللواء عصام سعد وفريقه داعمني: قالت زينب حجازي،ذلك
. لقد تم تشجيعنا دامئًا عىل إنشاء رشاكات وتقديم إقرتاحات.لعملنا والتواصل معنا
 والتي من،نشكرهم جمي ًعا عىل تعزيز ثقافة وبيئة سليمة لسري األعامل يف املحافظة
".خاللها نحن كرشكة واملجتمع نتشارك القيمة وننمو

Assiut Cement Football Team: A Story of the
Rising Fighters!
Cheers, energy, adrenaline and faith to conquer!
They are not in a battlefield, but they are warriors by nature! They are
our 1st football team!

Outstanding Safety Performance in Egypt During
2020

Close your eyes and imagine running a kitchen for a full year without a single incident. Nearly impossible! Isn’t it? Now do the same
and imagine a busy heavy industrial operation for the same duration with several hundreds of people moving in and out, up and
down, here and there! What do you see?
While many will see it impossible to keep everyone safe in an industrial location
for that long, CEMEX Egypt has been able to run a safe cement operation
for 16 months in a row, breaking safety performance records. Not only that,
but also 2020 was a year free from any first aid incidents. Adding to that the
remarkable efforts exerted by everyone onsite to adopt more than 50 H&S
protocols developed particularly to deal with the Covid19 pandemic, it indeed
is a year to remember.

Rising from the 4th division league and all the way up to the 2nd division
league, the 1st football team in Assiut Cement Club (ACC) demonstrated
hard will and stood fearless against many qualified teams in Upper Egypt.
With a strategy to empower youth and invest in sports, 3 years ago CEMEX
revived the company’s football team in Egypt and called for the most talented
youth in Upper Egypt to become part of its team. The team started as a
member in the 4th division league, where all the new teams join. Year after
year, and with the support of a competent technical team, ACC football team
showed nothing but determination and stubbornness to earn their position in
the 2nd league with even more aspirations and a goal to return the ACC name
again to the 1st league.
"Our 1st team possess many qualities and stands out in many ways, making
their progression over the years second to expected," commented Mostafa
Akl, Planning & Development Director at CEMEX and Executive Manager
for Football at Assiut Cement Club. "As the competition intensifies in the
2nd division, we are counting on our team’s technical capabilities and their
experience to get more wins so we can help them achieve their dream of
playing in the 1st league," he added.
CEMEX and Assiut Cement Club wishes their 1st team all the luck in advancing forward and becoming representatives of Upper
Egypt in the 1st league.

 قصة مقاتلين صاعدين:فريق أسمنت أسيوط لكرة القدم

Health & Safety is deep-rooted in CEMEX’s culture and making sure that
everyone gets home safe is everyone’s first priority. Employees and contractors
are constantly encouraged to follow the standard procedures that have been carefully drafted and put in place to ensure tasks get
executed safely.
CEMEX’s Virtual Contractor Safety Summit 2020
Our new normal did not interfere with our obligations towards ensuring the safety and well-being of all our stakeholders. As per the
annual tradition, CEMEX Egypt held its Annual Contractor Safety Summit this year, but in its new virtual format.
Contractors are key partners to our journey of success. Our partnership together brings more value to our customers and markets.
As a responsible business we extended our values and safety practices besides sharing our cumulative knowledge about Covid19
and prevention methods with our contractors.
During the event, above and beyond reflecting on different topics, CEMEX Egypt recognized the top performers in safety. Those are
exceptional contractors, who were able to embody our safety standards in their day to day practices.

2020 أداء متميز للسالمة في مصر خالل

! ولكنهم محاربون بطبيعتهم،إنه اإلميان بروح املقاتل! رغم أنها ليست ارض معركة...إنه األدرينالني املتدفق يف العروق...انها الطاقة...إنها الهتافات
!إنهم فريق كرة القدم األول لدينا

 أليس كذلك؟ عليك اآلن أن تفعل نفس األمر وتتخيل نفسك تدير عمليات يف صناعة، هذا تقريبا غري ُممكن.إغمض عينيك وتخيل أنك تدير مطبخًا ملدة عام كامل دون أي حادث
 هنا وهناك! ماذا ترى؟، ذاهبون وآتون، مع تواجد عدة مئات من البرش يدخلون إىل املصنع ويخرجون منه،ثقيلة لنفس املدة

 اظهر فريق كرة القدم األول يف نادي اسمنت أسيوط إرادة قوية بل ووقف بال خوف أمام،ابتدا ًء من دوري الدرجة الرابعة وحتى دوري الدرجة الثانية
.العديد من الفرق املؤهلة يف صعيد مرص

 إال أن سيمكس مرص أمكنها إدارة لعمليات لصناعة آمنة، وطوال هذه املدة،عىل الرغم من أن العديد يرون أنه أمر مستحيل أن نحافظ عىل كل فرد وعىل سالمته يف موقع صناعي
 وعالوة. أيضا عا ًما خال ًيا من أية حوادث تحتاج إسعافات أولية٢۰٢۰  بل كان عام، وليس هذا وحسب. محققة بذلك أرقام قياسية جديدة لألداء، شه ًرا متتابعة۱٦ لألسمنت وملدة
 والتي تم وضعها خصيص ًـا، بروتوكول من بروتوكوالت الصحة والسالمة٥۰  فقد تم بذل جهود بالغة من جانب كل من كانوا يف مواقع العمل لغرض تنفيذ ما يزيد عن،عىل ذلك
. ولهذا فهو عام ال يُنىس بدون شك.للتعامل مع وباء فريوس كورونا

 بل ودعت، قامت سيمكس بإحياء فريق كرة القدم الخاص بها يف مرص،ومع وضع إسرتاتيجية لتمكني الشباب واإلستثامر يف مامرسة الرياضة
 وهو الدوري الذي تنضم، وقد بدأ الفريق كعضو يف دوري الدرجة الرابعة.الشباب األعىل موهبة من صعيد مرص ليكونوا جز ًء من فريقها
 أظهر فريق أسمنت أسيوط اإلرصار والعزمية والتصميم، بدعمٍ من فريق فني متخصص، وعاما بعد عام.اليه جميع الفرق امل ُستجدة
 حامالً معه املزيد من التطلعات واألهداف الرامية إلعادة اسم فريق أسمنت أسيوط إىل،لكسب مركزهم يف دوري الدرجة الثانية
.دوري الدرجة األوىل
 رئيس قطاع التخطيط والتنمية يف سيمكس واملدير التنفيذي لكرة القدم يف نادي أسمنت، مصطفى عقل/وقد أدىل السيد
 مام يجعل تقدمه وتطوره عىل مدار، "إن فريقنا األول يتمتع بالعديد من الصفات ويربز بطرق عديدة،أسيوط بتعليق قائال
 فإننا نعتمد عىل ما لدى فريقنا من، "مع إشتداد املنافسة يف دوري الدرجة الثانية،قائل
ً  كام أضاف."السنني ام ًرا متوقعا
ٍ امكانات فنية وخرب
ٍ
 حتى ميكننا معاونتهم عىل الوصول إىل حلمهم يف اللعب يف الدوري،ات يف تحقيق املزيد من الفوز
."املمتاز
ممثل لصعيد مرص يف
ً  وأن يتقدم دامئاً لألمام ليصبح،سيمكس ونادي أسمنت أسيوط يتمنيان لفريقمها األول كل التوفيق
.الدوري ملمتاز

ٍ
 حيث تسعى إىل التأكد من أن كل فرد من أفراد الفريق سيعود ملنزله بأمان وأن تكون هذه هي األولوية،سياسات لها جذورها يف ثقافة سيمكس
إن سياسات الصحة والسالمة هي
. ولهذا يتم تشجيع العاملني واملقاولني عىل الدوام عىل إتباع اإلجراءات التي تم إعدادها بصورة تتسم بالعناية والحرص وتم تفعيلها مبا يضمن تنفيذ املهام بأمان.األوىل للجميع

 عرب اإلنرتنت٢۰٢۰ قمة سيمكس لسالمة املقاولني
ٍ إن الواقع الجديد مل يكن ليعوق مطلقا ما عىل الرشكة من إلتز
 قامت سيمكس مرص هذا العام بعقد، فوفقًا لتقليدنا السنوي، وعليه.امات لضامن السالمة والصحة لجميع رشكائنا
. ولكن يف صورتها الجديدة عرب اإلنرتنت،القمة السنوية لسالمة املقاولني
 فإننا نقوم بعرض، وباعتبارنا رشكة تتسم باملسئولية. حيث أن رشاكتنا معهم تساعدنا عىل جلب املزيد من القيمة لعمالئنا وأسواقنا،فاملقاولني هم رشكاءنا الرئيسيون يف رحلة نجاحنا
ٍ
. إىل جانب تبادل معارفنا الرتاكمية مع املقاولني حول فريوس كورونا وأساليب الوقاية منه،امرسات للسالمة
وتقديم ما لدينا من قيم و ُم
ٍ  قامت سيمكس مرص مبنح جوائز تقديرية ألفضل،موضوعات مختلفة يف إطار هذه الفاعلية
ٍ
جهات منفذة للمعايري األمنية؛ إلنهم مقاولون إستثنائيون متكنوا
وبخالف ما ناقشناه من
.من تجسيد املعايري األمنية لدينا يف إطار ُمامرساتهم اليومية

Assiut Cement Company’s Steady
Performance on ISO Certification Audits
Assiut Cement Company recently passed different check points to ensure commitment to energy, quality and
environmental management systems. The company passed the periodical audits for both the Quality Management
System and Environmental Management System for ISO 90001, in addition to the transitional audit for the Energy
Management System. The astounding performance demonstrates the company’s ability to consistently provide quality
products that meet customer needs, while following regulatory requirements and committing to sustainability goals.
Complying to the renowned standards set out the essential requirements for a practical and effective quality management
and assurance mechanism. Such systems in their essence provide methodologies to minimize risk and maximize
opportunity. Thanks to these and similar strict local and international standards, Assiut Cement Company has become
known for what it offers its customers from superior products and building solutions, that allow customers to continue
to grow and increase their business offerings.
Ossama Anis, Environment and Sustainability Director at CEMEX commented on the audit results saying, "Assiut
Cement Company aims to enhance customer satisfaction and operational efficiency through taking continuous
improvement measures." He also added, "building on a heritage of a long successful presence in the Egyptian markets
and aspiring to continue to bring value to our communities, guides our way to building a better future, the certifications
play as a great enabler to fulfilling our vision."

األداء المنتظم لشركة أسمنت أسيوط في مراجعات
األيزو
 حيث إجتازت الرشكة،إجتازت رشكة اسمنت أسيوط مؤخرا ً مراحل فحص مختلفة من أجل ضامن إلتزامها بنظم إدارة الطاقة وإدارة الجودة واإلدارة البيئية
 وكان األداء. هذا عالوة عىل املراجعة املرحلية لنظام إدارة الطاقة،٩٠٠٠١ املراجعات الدورية لكل من نظام إدارة الجودة ونظام اإلدارة البيئية الخاصني بااليزو
ٍ
 بينام تراعي اإلشرتاطات الرقابية وتلتزم بأهداف،منتجات تتسم بالجودة الفائقة وتفي بإحتياجات العمالء
املذهل للرشكة يدل فعلياً عىل قدرتها الدامئة عىل توفري
.اإلستدامة
 وهذه املعايري هي يف جوهرها نظم تضع منهجيات من شأنها التقليل من.إن مراعاة املعايري املعروفة هي عملية أساسية إلنشاء آلية فعالة إلدارة وضامن الجودة
 أصبحت رشكة اسمنت أسيوط رشكة معروفة مبا تقدمه، وبفضل هذه املعايري وما شابهها من معايري محلية ودولية دقيقة.املخاطر وتعظيم اإلستفادة بالفرص
.لعمالئها من منتجات فائقة وحلو ٍل بناءة تسمح للعمالء مبواصلة النمو وزيادة أعاملهم التجارية
 حيث رصح قائال أن "رشكة اسمنت أسيوط تهدف إىل تعزيز رضاء، بتعليقٍ بشأن نتائج املراجعة، رئيس قطاع البيئة واإلستدامة يف سيمكس،وقد أدىل أسامة انيس
ٍ  وذلك من خالل إتخاذ إجر،العمالء ورفع الكفاء التشغيلية
 كام أضاف قائال " أن اإلستناد إىل تاريخ كبري من التواجد الناجح يف."اءات متواصلة للتحسني من األداء
 والشهادات واملعايري التي نتبناها لها دورا ً مهامً ميك َننا من، يوجهاننا نحو مستقبل أفضل، وتطلعنا إىل مواصلة إحراز القيمة لصالح مجتمعاتنا،األسواق املرصية
."تحقيق رؤيتنا

CEMEX Showcases its Social Impact Efforts
in Cooperation with the Federation of Egyptian
Industries

Actions of solidarity and correct interpretation of social and development related signals, attract attention when they hit on the
correct pains. CEMEX Egypt social impact efforts received attention from the CSR unit in the Federation of Egyptian industries which
translated into a much-respected invitation from Dr. El Sayed El Torky, Senior CSR Advisor at the Federation of Egyptian Industries
(FEI) to showcase its Covid19 and non-Covid19 related community investment initiatives.
In an innovative and valuable practice, the FEI has started issuing a publication to feature the social development champion
corporations in Egypt. CEMEX received an invitation to be featured among other leading organizations and was featured in the 2nd
volume. The company shared its multidimensional Covid19 rescue aid plan that tackled the pandemic with a 360-degree approach
covering employees and their families, customers and the community.
Additionally, CEMEX was one of 5 companies that were invited by Dr. El Torky for a radio intervention on Cairo Business Radio (CBR)
to talk of their philosophy towards social impact and share some of their successful programs. The program was co-hosted by Dr. El
Torky and Samar Abdel Raouf, founder of CBR. Nancy El Baroudy, Communication & Social Impact Manager at CEMEX showcased
the main pillars that CEMEX focuses on when engaging with its communities and how the company translates each of those pillars
into meaningful activities that seek to share value and create a positive social impact in every activity.
Commenting on the partnership, Nancy said "it is a great honor to have had this opportunity to cooperate with the Federation of
Egyptian Industries to share our success stories in the domain of corporate social responsibility." She also added, "we were eager to
display the variety of our programs and speak about the many ways through which we touch the lives of our communities. We spoke
of programs to support education, inclusion of disability and entrepreneurship among others, hoping to inspire other companies and
to collaborate for a better future."

،سيمكس تعرض جهودها في إحداث التأثير اإلجتماعي
بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية
 وقد. سيام عندما تركز عىل مواطن الحاجة الفعلية يف املجتمع،األعامل التي تعكس التفسري السليم لل ُمؤرشات اإلجتامعية واإلمنائية والتضامن معها بطريقة سليمة تسرتعي اإلنتباه
 تم ترجمة ذلك إىل دعوة كرمية تلقتها سيمكس من.لقيت جهود سيمكس مرص يف إحداث التأثري اإلجتامعي إنتباه وحدة املسئولية املجتمعية للرشكات يف إتحاد الصناعات املرصية
 إلستعراض مبادرات الرشكة لإلستثامر املجتمعي أثناء فرتة جائحة كورونا، املستشار األول لوحدة املسئولية املجتمعية للرشكات يف إتحاد الصناعات املرصية، السيد الرتيك/الدكتور
.وما قبلها
 وقد تلقت سيمكس دعوة لعرض إنجازاتها بني املؤسسات. بدأ اإلتحاد يف إصدار منشور إلبراز دور الرشكات الرائدة يف عملية التنمية املجتمعية يف مرص،ويف مبادرة قيمة ومبتكرة
، لقد تشاركت الرشكة مبا لديها من خطة إنقاذ ودعم متعددة األبعاد للتعامل مع فريوس كورونا. وتم بالفعل إستعراض مبادرات الرشكة يف العدد الثاين من املنشور،الرائدة األخرى
.وهي خطة تناولت منهج الرشكة لتغطية جميع ملوظفني وأرسهم والعمالء واملجتمع املحيل
ٍ
 السيد الرتيك إلجراء ُمـداخلة إذاعية عىل راديو القاهرة لألعامل (يس يب آر) وذلك/رشكات تم دعوتهم من جانب الدكتور
 كانت سيمكس واحدة من خمس،وعالوة عىل ذلك
 مؤسسة القناة االذاعية،السيد الرتيك وسمر عبد الرؤوف/ وشارك يف تقديم الحلقة كالً من الدكتور.للحديث عن فلسفتها تجاه األثر اإلجتامعي وكذا لتشارك ببعض برامجها الناجحة
 مديرة اإلتصال املؤسيس والتأثري املجتمعي يف سيمكس باستعراض الركائز األساسية التي تتبعها سيمكس للتعامل مع املجتمعات املحلية وكيفية، وقامت نانيس البارودي.يس يب آر
ٍ
.نشاطات ُمجدية تهدف إىل التشارك يف القيمة وخلق أثر إجتامعي إيجايب يف كل نشاط
قيام الرشكة برتجمة هذه الركائز إىل
 رصحت نانيس قائلة "إنه لرشف عظيم أن تـُـتاح هذه الفرصة للتعاون مع إتحاد الصناعات املرصية والتشارك بقصص نجاحنا يف مجال املسئولية،ويف تعليقها عىل هذه الرشاكة
 فقد تحدثنا حول برامجنا. كام أضافت قائلة "كنا حريصني عىل عرض مختلف برامجنا والتحدث حول السبل العديدة التي نلمس بها مجتمعاتنا ونحدث األثر."اإلجتامعية املؤسسية
". آملني أن ننري الطريق للرشكات األخرى وأن نتعاون مع الجميع من أجل مستقبل أفضل،لدعم التعليم وإرشاك ذوي الهمم وتشجيع ريادة األعامل وغري ذلك من برامج

Shared Future Mandates Common Goals
This year marks the start of our 3rd decade of operations in Egypt. CEMEX has been in Egypt for 21 years; serving customers and
creating impact within its community.
Across time, CEMEX has been building the skillset required to listen to its communities actively and carefully and translate the
findings into meaningful community investment programs.
Today, we work towards empowering the UN’s Sustainable Development Goals through our initiatives and programs and aspire for a
better future within our communities. in this article, we share with you some of the initiatives we implemented recently.

Gifting Concrete Road Barriers to Assiut Governorate

At CEMEX, safety is not only bound to our work location. It is an absolute
behavior and responsibility! Stemming from this, CEMEX joins forces with Assiut
Governorate to raise the road safety conditions by gifting concrete road barriers to
the governorate. CEMEX continues to foster its number one priority in all possible
ways and shares value with its community in Assiut.

We Help Save Lives!

There is nothing more important than the wellness of our families in Assiut! In cooperation with the Assiut Governorate and in the
presence of the Major General / Essam Saad, Governor of Assiut, and in coordination with the Health Directorate in Assiut, CEMEX
gifted two medical ventilators to support quarantine hospitals in Assiut in dealing with the health consequences of COVID-19.
CEMEX wishes the people of Assiut good health and wellness. CEMEX wishes the people of Assiut good health and wellness!
The gifting ceremony was attended by:
• Dr. Mohamed Zein - Undersecretary of the Ministry of Health in Assiut
• Eng. Ahmed Hesham – Operations Director at CEMEX
• Dr. Hossam Zanaty – Head of Medical department at CEMEX
• Eng. Mohamed Abdel-Majeed –Sales Consultant at CEMEX
• Eng. Mohamed Marzouq - Director of Al-Thuraya Medical Supplies Company
• Mr. Ibrahim Saad, Public Affairs and Social Impact Coordinator at CEMEX

CEMEX Joins Panel in Project Nitrous 3rd Anniversary Celebration

CEMEX was represented by Nancy El Baroudy - Communication & Social Impact
Manager at CEMEX Egypt - as a panelist in Giza Systems Education Foundation
event. The virtual event is a celebration of Project Nitrous 3rd anniversary and
reflection on the achievements of 2020. Project Nitrous was the first and only
Egyptian initiative to be among the finalists in CEMEX-Tec Award and attend the
award’s boot camp last year. CEMEX continues to support innovative ideas that
help in building a better future.

Gifting Disinfecting Material to Assiut Governorate

In support for Assiut Governorate’s efforts to contain the second wave of COVID-19,
Assiut Cement Company gifted the governorate 500 liters of alcohol for the disinfection
of vital areas. Assiut Cement Company wishes all the citizens of Assiut a happy and
healthy year.

Employees Gifting Blankets in Assiut

Everything goes less if you share it, except for good deeds and happiness!
In support of "Decent Life" initiative led in Assiut by Major General Essam Saad, Assiut
Governor, CEMEX employees made donations to buy blankets to face the bitter cold
of Winter.
Volunteers from the company distributed the blankets in 5 villages: Bani Ghalib,
Gahdam, Mankabad, Al-Bora and Alhadaya. Blankets were delivered to the families at
their homes, under strict precautionary measures for Coronavirus.

The Path to Sustainability Values Partnerships!

At CEMEX, we value and respect our deep routed strategic partnership with Assiut University. Not only did it give us some of our
best calibers, but also helped us work towards our Social Impact and Sustainability goals. In a new initiative, in cooperation with
Dr. Mohamed Mahmoud, Environmental Consultant at Assiut University, CEMEX received 200 Tons of scrap paper from Assiut
University archives to give them a new life in our Alternative Fuels feed to our kilns.
Hand in hand we take our business and community to new untouched areas, where we can create impact and build a better future.

ألن المستقبل مشترك فأهدافنا واحدة
يصادف هذا العام بداية العقد الثالث من عملياتنا يف مرص .تتواجد سيمكس يف مرص منذ ٢۱عا ًما؛ قامت خاللها بخدمة عمالئها وخلق تأثري داخل مجتمعها .مبرور الوقت ،إكتسبت
سيمكس املهارات املطلوبة لإلستامع إىل مجتمعاتها برتكيز وعناية وترجمة النتائج إىل برامج إستثامر مجتمعية هادفة.
اليوم ،نعمل عىل متكني أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة من خالل مبادراتنا وبرامجنا ،ونطمح إىل مستقبل أفضل داخل مجتمعاتنا .يف هذا املقال نطلعكم عىل بعض
املبادرات التي نفذناها مؤخ ًرا.

إهداء حواجز الطريق الخرسانية ملحافظة أسيوط

يف سيمكس ،السالمة ليست مرتبطة مبوقع عملنا فقط .إنها سلوك مطلق ومسؤولية .وإنطالقًا من ذلك ،تتعاون سيمكس مع محافظة أسيوط يف هدفها لرفع السالمة عىل الطرق
من خالل إهداء حواجز الطريق الخرسانية للمحافظة .تواصل سيمكس تعزيز أولويتها األهم بكل الطرق املمكنة ،وتتشارك القيمة مع مجتمعها يف أسيوط.

سيمكس تشارك يف اإلحتفال السنوي الثالث لربوجكت نيرتوس

مثلت نانيس البارودي ،مديرة التواصل املؤسيس والتأثري املجتمعي،
رشكة سيمكس كأحد املتحدثني يف لقاء ملؤسسة جيزة سيستمز لألنظمة
التعليمية .يحتفل هذا الحدث عرب اإلنرتنت مبرور  ٣سنوات عيل مرشوع
نيرتوس وإنجازات  .٢٠٢٠مرشوع نيرتوس هو املبادرة املرصية األوىل
والوحيدة التي إستطاعت الوصول إىل نهائيات جائزة سيمكس تيك
العاملية وحضور معسكر التدريب للجائزة العام املايض .تستمر سيمكس
يف دعم األفكار املبدعة لبناء مستقبل أفضل.

إهداء مواد معقمة ملحافظة أسيوط

دعم منها لجهود محافظة أسيوط إلحتواء املوجة الثانية من فريوس
ً
كورونا ،قامت رشكة أسمنت أسيوط بإهداء املحافظة  ٥٠٠لرت من
الكحول للمساهمة يف تعقيم املناطق الحيوية باملحافظة .تتمنى رشكة
أسمنت أسيوط لكل مواطني محافظة أسيوط سنة سعيدة مليئة
بالصحة.

موظفو سيمكس يهدون أغطية يف أسيوط

كل األشياء تنقص اذا شاركناها ،إال الخري واألفراح دعامً ملبادرة "حياة
كرمية" والتي يقودها يف أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،قام
موظفو سيمكس بالتربع لرشاء بطاطني إلتقاء برد الشتاء القارص .قام
متطوعني من الرشكة بتسليم البطاطني لألهايل يف  ٥قري وهم :بني
غالب وجحدم ومنقباد والبورة والهدايا .تم التسليم لألرس يف منازلهم
مع مراعاة اإلجراءات اإلحرتازية لفريوس كورونا.

نساعد يف الحفاظ عىل األرواح!

ألنه ال يوجد ما هو أكرث أهمية من صحة أهالينا يف أسيوط! قامت سيمكس بالتعاون مع محافظة أسيوط ،وبحضور السيد اللواء الوزير  /عصام سعد محافظ أسيوط ،وبالتنسيق
مع مديرية الصحة بأسيوط ،بإهداء جهازين للتنفس الصناعي لدعم مستشفيات العزل يف أسيوط يف التعامل مع تبعيات فريوس كورونا .تتمنى سيمكس ألهايل أسيوط موفور
الصحة والعافية!
حرض مراسم التسليم كالً من:
•الدكتور محمد زين  -وكيل وزارة الصحة بأسيوط
•املهندس  /احمد هشام – رئيس قطاع العمليات بسيمكس
•الدكتور  /حسام زنايت – مسؤول القطاع الطبي بسيمكس
•املهندس  /محمد عبد املجيد – مستشار املبيعات بسيمكس
•املهندس  /محمد مرزوق  -مدير رشكة الرثيا للتجهيزات الطبية
•السيد إبراهيم سعد ،مسؤول العالقات العامة والتأثري املجتمعي بسيمكس

الطريق إىل اإلستدامة يرحب بالرشاكات!

يف سيمكس ،نقدر ونحرتم رشاكتنا االٕسرتاتيجية الراسخة مع جامعة ا ٔسيوط .مل مينحنا ذلك بعضً ا من ا ٔفضل الكوادر لدينا فحسب ،بل ساعدنا ا ٔيضً ا يف العمل نحو تحقيق ا ٔهدافنا
املتعلقة بالتأثري املجتمعي واالٕستدامة .يف مبادرة جديدة وبالتعاون مع الدكتور محمد محمود الخبري البي ٔيي بجامعة ا ٔسيوط ،إستلمت سيمكس  ٢۰۰طن من قصاصات الورق من
ا ٔرشيف جامعة ا ٔسيوط ملنحهم حياة جديدة يف منظومة الوقود البديل الٔفراننا.
يدا ً بيد نأخذ ا ٔعاملنا ومجتمعنا إىل مناطق جديدة مل يتطرق إليها ا ٔحد ،حيث ميكننا إحداث تأثري وبناء مستقبل ا ٔفضل.

www.cemex.com.eg

