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Message from the CEO
Do you think you can change the world? Yes, you can!
The keys to success in life are not as many. Knowledge comes on top of the list. Armed by knowledge, the impossible becomes
possible. The horizon is stretched, and the skies are so near. However, the world as demanding a place as it is, expects a lot
from youth. Youth empowerment consequently becomes a mandate for every responsible corporation.
At CEMEX, we have chosen to leave a footprint in education within our communities wherever we go. In our endeavors, we
reach out to youth through establishing effective partnerships with reputable academic institutions. We stretch out to them
offering technical and industrial expertise, sponsoring academic conferences and launching competitions to challenge students
and stretch their capabilities. We have also worked internally to design internship and job shadowing programs that we deem
successful in producing the desired results. At CEMEX, everyone takes these programs with the required seriousness, following
an unwritten pledge to be agents of change, enriching youths’ lives in every possible way.
With these activities among others, we aspire to equip youths with what they need to explore themselves, understand their
capabilities, comprehend the challenges the world is facing and recognize how they should beat them. What distinguishes us
in doing that is our belief in youth capabilities and our openness to share our innovations as well as moon shot solutions with
young talents.
Carlos E. Gonzalez
Chief Executive Officer

رسالة من الرئيس التنفيذي
!هل تعتقد أنه ميكنك تغيري العامل؟ نعم ميكنك ذلك

 فالتسلح باملعرفة يجعل املستحيل ُممكناً ويُوسع األفق فيصبح ما كان بعيد املنال أكرث. إال أن املعرفة تأيت عىل رأس القامئة،إن مفاتيح النجاح يف الحياة ليست كثرية كام نعتقد
. وبالتايل يُعترب متكني الشباب أمرا ً إلزامياً بالنسبة لكل مؤسسة مسؤولة، إن هذا العامل امليلء بالصعوبات ينتظر من الشباب الكثري والكثري.ًقربا
 نسعى إىل التواصل مع الشباب من خالل إنشاء رشاكات فعالة مع، ويف إطار جهودنا. فقد اخرتنا يف سيمكس أن نرتك بصمة يف مجال التعليم يف مجتمعاتنا أينام تواجدنا،ولهذا
ٍ  كام متتد جهودنا معهم لتشمل توفري خرب.مؤسسات تعليمية عريقة
ٍ
 ورعاية املؤمترات األكادميية وإطالق املسابقات التي تحث عيل التنافس ومعاونتهم عىل،ات فنية وصناعية
 إن كل فرد منا يف سيمكس. كام أننا أيضا نعمل عىل املستوى الداخيل عىل تصميم برامج تدريبية وبرامج محاكاة وظيفية ناجحة يف توفري النتائج املطلوبة.إظهار قدراتهم وتطويرها
. بل ونلتزم بعهد بيننا بأن نكون وكالء لعملية التغيري وأن نُرثي حياة الشباب بكل الطرق املمكنة،يأخذ هذه الربامج مبحمل الجد
 فإننا نطمح إىل إعداد وتجهيز الشباب ودعمهم مبا يحتاجون اليه إلستكشاف أنفسهم وتفهم قدراتهم وفهم التحديات التي يواجهها هذا العامل،ومع هذه النشاطات وغريها
 هو إمياننا بقدرات الشباب وإنفتاحنا عىل مشاركة إبتكاراتنا وإيجاد الحلول الفعالة، ما مييزنا يف القيام بذلك.والتعرف عىل السبل املثىل ملواجهة هذه التحديات والتغلب عليها
.مع املواهب الشابة
كارلوس جونزالز
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

What’s going on?
What comes handier than identifying the gap? Yes, it is closing the gap!
The gap between the requirements of hiring companies and the traits of university graduates has been widening lately. The more
we move into the digital era, the more the types of jobs are evolving, and the skillset required to fulfill those jobs is significantly
changing.
Bridging this gap automatically becomes the concern of all stakeholders involved, with the private sector being an active
accelerator and enabler in the process. Open communication between the various industries and the academic partners enables
the exchange of views and ensures the modern-day requirements are translated into curricula and foundations for a new vision
to practical education.
All the respect to those who are responsible enough to be actively involved in shaping the future of youth. Huge potential
awaits our country with its relatively young population. What is looked at as a demographic characteristic, promises a horizon of
opportunities. Only if the gears are moved in the right way!
Zeinab Hegazy
Strategic Communication and Public Affairs Director

ماذا يحدث لدينا؟
!ما هو األمر األكرث فائدة من مجرد تحديد الفجوة؟ إنه بالطبع غلق هذه الفجوة
 وكلام اتجهنا نحو العرص الرقمي كلام تطورت.فالفجوة بني املتطلبات الالزمة للتعيني يف الرشكات وبني مواصفات وسامت خريجي الجامعات قد باتت مؤخرا ً يف إتساع متزايد
. وإختلفت املهارات الالزمة للوفاء مبتطلبات هذه الوظائف،وبشدة أمناط الوظائف املطلوبة
 إن التواصل املفتوح بني. حيث صار القطاع الخاص يسري بخطوات رسيعة كعامالً محفزا ً يف هذا األمر، أصبحت عملية سد هذه الفجوة أمرا ً يثري إهتامم جميع الجهات،ًتلقائيا
.مختلف الصناعات وبني الرشكاء األكادمييني أمرا َ من شأنه العمل عىل تبادل اآلراء وضامن ترجمة متطلبات العرص الحديث إىل مناهج وأسس تعطي رؤية جديدة للتعليم العميل
ٍ
إمكانات كربى تنتظر بالدنا مع هذه الرتكيبة السكانية التي سوادها األعظم
 فهناك،كل اإلحرتام لكل هؤالء الذين يتحملون املسئولية وللمشاركة الجادة يف رسم املستقبل لشبابنا
! إال أن ذلك مرهونا فقط بأن تسري األمور يف الطريق الصحيح، فالذي نراه يف ضوء هذه الخصائص الدميوغرافية هو أمر يعدنا بتوافر آفاق رحبة من الفرص.من الشباب
زينب حجازي
رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية

Egypt’s Minister of Industry and Trade receives
Ambassador of Mexico and CEMEX Team
In presence of H.E Octavio Tripp, Ambassador of Mexico, CEMEX management team visits H.E. Eng. Amr Nassar,
Minister of Trade and Industry. The visit included a demonstration of the scope of business activities covered by
CEMEX in Egypt and discussing the current challenges facing cement manufacturers in the country. Attending
from CEMEX was Carlos Gonazalez, CEO of CEMEX in Egypt, Jorge Lozano Regional Vice President for Strategic
Planning and Zeinab Hegazy, Strategic Communication and Public Affairs Director.

In addition, H.E. the Ambassador of Mexico discussed the value the Egyptian Mexican Business Council – which is
headed by CEO Carlos Gonzalez from the Mexican side – is expected to bring after the recent appointment of the
Egyptian Co-president and the delegation from the Egyptian side.
"It was a successful visit powered by the openness of H.E Eng. Amr Nassar and his experience in the cement
industry,” commented Zeinab Hegazy. She also added, "together, hand in hand we can collaborate together for the
betterment of the Egyptian economy; each from his position.”

زيارة سفير المكسيك وفريق من سيمكس لوزير التجارة
والصناعة بمصر
 تضمنت الزيارة التعريف بنطاق أعامل. وزير التجارة والصناعة، زار فريق إدارة سيمكس السيد الوزير املهندس عمرو نصار،بصحبة السيد أوكتافيو تريب سفري املكسيك لدى مرص
.سيمكس يف مرص ومناقشة التحديات السوقية الراهنة التي تواجه مصنعي األسمنت يف مرص
 وخورخي لوزانو نائب الرئيس اإلقليمي للتخطيط اإلسرتاتيجي وزينب حجازي رئيس قطاع،حرض من سيمكس كل من كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
.العالقات اإلسرتاتيجية
 بعد التعيني األخري-  الذي يرأسه كارلوس جونزالز من الجانب املكسييك- باإلضافة إىل ذلك ناقش سفري املكسيك القيمة التي يتوقع أن يحققها مجلس األعامل املرصي املكسييك
.للرئيس املرصي املشارك والوفد من الجانب املرصي
 يدا ً بيد ميكننا التعاون من أجل،ً "معا، وأضافت." علقت زينب حجازي،“كانت زيارة ناجحة دعمها رحابة السيد الوزير املهندس عمرو نصار وخربته يف كل ما يتعلق بالصناعة
".تحسني اإلقتصاد املرصي؛ كالً من موقعه

H.E Octavio Tripp Ambassador of Mexico to
Egypt Visits Assiut Cement Company Plant

Responding to an invitation by CEMEX team in Egypt, headed by CEO Carlos Gonzalez, H.E. Octavio Tripp the
Mexican Ambassador to Egypt visited the Assiut Cement Company Plant in Assiut Governorate. During the visit,
CEMEX’s team introduced the company and its operations in Egypt throughout the last 20 years, demonstrating
success stories in the operations and excellency in the social and environmental responsibility.
The plant tour started with the safety induction which is the starting point for all visitors, where his excellency was
handed the Personal Protection Equipment and introduced to the protocol applied around the plant. The schedule of
the day was tailored to ensure that H.E. will see the focus areas of operations in the plant as well as get introduced
to the other businesses which are also an integral pillar to CEMEX’s investment in Egypt.
The tour started off at the cement plant by visiting the chemical and physical labs in the Central Laboratories building
in which the quality of cement from raw material up to packaging is monitored and controlled. Following that, his
excellency observed the mechanical and electrical workshops in the plant. In the mechanical workshop, not only the
regular maintenance works are conducted, but also unique services are rendered. In succession, H.E. payed a visit
to both the alternative fuel intermediate storage facility and the packaging area.
Showcasing the utilization of the latest technologies in monitoring and control in the cement plant, H.E. stopped over
at both the Central Control Room and Egypt’s Security Operations Center. Through the sophisticated infrastructure
and programs utilized in both rooms, it is possible to maintain real-time monitoring of all operations and utilization
of assets inside and outside of the premises as well as ensure the safety and security of employees and company’s
assets.
CEMEX’s other businesses in Egypt include Assiut Cement Company Club, which nurtures the Assiut Cement
Company football team playing in the third division league, coming up from the fourth division last year. The facility
also includes Assiut Cement Hotel which is a hub for many visitors that come to Assiut due to the unique location
and proximity to Assiut International Airport. Not only that, the facility also includes swimming pools, access to gym,
sports practice for kids and youth and international café and restaurant with a magnificent view.
Furthermore, H.E. was able to see another flagship project run by CEMEX team in Egypt which is Assiut Cement
Farm. The farm is located in adjacency to Assiut Cement Company Club, not only providing it with the cleanest and
freshest air, but also offering produce of tomatoes, cucumbers, eggplants, bell peppers and wheat among other
crops. As an integrated production facility, the farm also has cattle breeding division and a fish farm.
"It is to our pleasure that H.E. has accepted our invitation to visit the plant and get to see our operations closely”
commented CEO Carlos Gonzalez. He also added, "today, we hope we have been able to show the dedication of our
people and the determination to run a successful business, articulating a model both as Egyptians and Mexicans.”

السيد أوكتافيو تريب سفير المكسيك في مصر يزور مصنع
أسمنت أسيوط
إستجابة لدعوة من فريق سيمكس يف مرص برئاسة كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب ،زار السيد أوكتافيو تريب سفري املكسيك لدى مرص مصنع رشكة أسمنت
أسيوط يف محافظة أسيوط .خالل الزيارة ،قدم فريق سيمكس الرشكة وعملياتها يف مرص خالل
العرشين عا ًما املاضية ،موضحاً قصص النجاح يف العمليات والتميز يف املسؤولية اإلجتامعية
والبيئية.
بدأت جولة املصنع مبحارضة تعليامت السالمة والتي تعد نقطة البداية لجميع الزوار وتم
التعريف بالقواعد املتبعة أثناء التجول يف املصنع وتسليم سعادة السفري مهامت الوقاية
والسالمة الخاصة به .تم تصميم جدول اليوم للتأكد من أن يرى السيد السفري مجاالت
العمليات املحورية يف املصنع ،وكذلك التعرف عىل األنشطة األخرى التي تعد جزء آخر وأسايس
من أعامل سيمكس.
يف مصنع األسمنت بدأت الجولة بزيارة املعامل الكيميائية والفيزيائية يف مبنى املعامل املركزية
حيث تتم املراقبة والتحكم يف جودة األسمنت من الخام وحتى التعبئة .بعد ذلك ،إطلع السيد
أوكتافيو عىل أعامل الورش امليكانيكية والكهربائية يف املصنع .يف الورشة امليكانيكية ،ال يتم
إجراء أعامل الصيانة الدورية فحسب ،بل يتم أيضً ا تقديم الخدمات األخرى .عىل التوايل ،قام
السيد السفري بزيارة إىل موقع التخزين األويل للوقود البديل ومنطقة التعبئة والتغليف.
تبع ذلك زيارة كال من غرفة التحكم املركزية ومركز العمليات األمنية واللذان يوظفان أحدث
التقنيات والربمجيات الخاصة باملراقبة والتحكم .فمن خالل البنية التحتية املتطورة والربامج
املستخدمة يف كلتا الغرفتني ،تتمكن الفرق املختصة من املراقبة يف الوقت الحقيقي لجميع
العمليات وضامن اإلستخدام األمثل ألصول الرشكة داخل وخارج املبنى ،وكذلك ضامن سالمة
وأمن املوظفني.

ولسيمكس يف مرص أنشطة غري متعلقة باألسمنت مثل نادي أسمنت أسيوط ،الذي يرعى فريق أسمنت أسيوط لكرة القدم واملدرج يف قامئة دوري الدرجة الثالثة صاعدا ً من دوري
الدرجة الرابعة العام املايض .تشمل املنشأة أيضً ا فندق أسمنت أسيوط واملفضل لكثري من الزوار الذين يأتون إىل أسيوط نظ ًرا ملوقعه الفريد وقربه من مطار أسيوط الدويل .ليس
ذلك فحسب ،بل يشمل املرفق أيضا حاممات سباحة ،وصالة لأللعاب الرياضية ،واألكادمييات الرياضية لألطفال والشباب ومطعم وكافيه مطل عىل منظر خالب ويقدم الوجبات
العاملية.
باإلضافة إىل ذلك ،متكن السيد السفري من رؤية مرشوع أسايس آخر يديره فريق سيمكس يف مرص وهو مزرعة أسمنت أسيوط .تقع املزرعة بجوار نادي أسمنت أسيوط ،وعالوة
عىل ما تقدمه لرواد النادي من هواء نظيف ونقي فإنها تنتج أيضا الطامطم والخيار والباذنجان والفلفل والقمح وغريها من املحاصيل .وكمرفق إنتاج متكامل ،يوجد باملزرعة أيضا
قسم لرتبية املاشية ومزرعة أسامك.
"إنه ملن دواعي رسورنا أن لَ ّبى السيد السفري الدعوة لزيارة مصنعنا ومشاهدة عملياتنا عن قرب "،علّق كارلوس جونزالز ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لسيمكس.
وأضاف" ،نأمل يف أن نكون قد متكننا من إظهار تفاين فريقنا وتصميمه عىل إدارة مرشوع تجاري ناجح ضاربني مثال يُحتذى به لكال من املرصيني واملكسيكيني".

Madinet Nasr for Housing and Development
Awards CEMEX Ready Mix the Taj City Project
CEMEX Ready Mix was awarded a project for the exclusive supply of concrete for Taj City residential and commercial
compound in Cairo. Taj City is built by "Madinet Nasr for Housing and Development”; one of Egypt’s distinguished
real estate developers.
The project scope entails the supply and pour of 300,000 cubic meters of concrete for the residential and commercial
areas of the city. Built on an area of 3.7 million square feet, the city offers the Cairene charm and culture in a unique
blend with modern design concepts. The project depicts luxury in its various facilities; residential units, commercial
areas, retail stores, medical facilities and international academic offerings.
"We pride ourselves for winning this project with a leading real
estate developer like Madinet Nasr for Housing and Development”
commented Ahmed Fathy, Sales Director at CEMEX. He also
added, "This mega project adds to our track record of successful
projects and underpins our footprint in the market.”
Situated in a strategic location, a few minutes away from Nasr
City and Heliopolis districts, right in front of Cairo International
Airport, and less than 20 minutes away from Egypt’s New
Administrative Capital, Taj City promises boundless potential in
both the residential and commercial real estate.

شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير ترسي مشروع تاج
سيتي على سيمكس للخرسانة الجاهزة
 ويتم إنشاء تاج سيتي من خالل.تم إرساء مرشوع تاج سيتي عىل رشكة سيمكس للخرسانة الجاهزة لغرض إجراء توريد حرصي للخرسانة إىل املجمع اإلسكاين والتجاري تاج سيتي
. إحدى رشكات العقارات املتميزة يف مرص،رشكة مدينة نرص لإلنشاء والتعمري
، مليون قدم مربع٣،۷  شيدت املدينة عىل مساحة تقدر بـ. مرت مكعب من الخرسانة لبناء املساحات السكنية والتجارية يف املدينة٣٠٠٠٠٠ يستلزم املرشوع القيام بتوريد وصب
ٍ بخليط
ٍ
 ويعكس املرشوع مستوى من الفخامة يف مرافقه العديدة سواءا ً كانت.فريد من الجامل القاهري والثقافة القاهرية مع أمناط تصميمٍ تتمتع بالحداثة
وهي مدينة تتسم
ٍ
ٍ
.مساحات تجارية أو محال أو مرافق طبية أو كيانات تعليمية دولية
وحدات سكنية أو
" كام أضاف. رئيس قطاع مبيعات الخرسانة لدى سيمكس قائالً "أننا نفخر بإرساء املرشوع علينا من جانب جهة رائدة مثل رشكة مدينة نرص لإلسكان والتعمري،وقد علق أحمد فتحي
". ويؤكد عىل ما لنا من بصم ٍة يف السوق، "أن هذا املرشوع الضخم هو مبثابة إضافة لسجل املرشوعات الناجحة لدينا،ًقائال
 فهي تقع عىل بعد دقائق معدودة من حي مدينة نرص وحي. تعد تاج سيتي بتقديم إمكانات ال حدود لها عىل كل من املستوى السكني والتجاري،ومبوقع املرشوع اإلسرتاتيجي
. دقيقة من العاصمة اإلدارية الجديدة۲٠  وعىل بعد أقل من، أمام مطار القاهرة الدويل مبارشة،مرص الجديدة

New Capital, New Horizons, Huge Footprints!
Promising the nation a great leap of prosperity, the New
Administrative Capital in Egypt is standing taller by the
day. Huge construction companies are collaborating
to be part of this great project and contribute to a new
milestone in Egyptian residential and governmental
real estate. Partnering for success, CEMEX Ready Mix
partakes in the city’s prestigious projects. In this article
we share some of our works in the New Administrative
Capital.

New Ministries

Collaborating with different reputable construction
companies like Orascom Construction and Red Sea
Construction, CEMEX Ready Mix participated in the
construction of most of the new ministries in the new
capital. The relocation of administrative offices from the
crowded city center to the location of new Capital is
meant to offload the old capital and centralize the state
departments in one location. CEMEX supplied more than
95,000 m of various types of concrete.
3

Main Control Building

Adopting the modern trends in construction, the city’s
strategic buildings and ministries will be observed and
managed by a central monitoring and control unit. The
building will employ state-of-the-art infrastructure and
sophisticated technologies to ensure the constant realtime monitoring and control of the different buildings.
CEMEX supplied 75,000 m of concrete for this project.

Strategic Water Tanks

In cooperation with the Arab Contractors, CEMEX
participated in the construction of the city’s water tanks.
Water tanks are unique structures that require specialized
concrete. CEMEX supplied Sulphate-resistant and Watertied concrete for the tanks responsible for feeding the
New Capital with its potable water needs.

New Capital Electricity Power Plant

In cooperation with El Sewedy Electric, CEMEX acted as
the main concrete supplier for one of the New Capital’s
electricity power plant - "S1”. The new construction is vital
and strategic to feed the city and its various buildings and
roads with the electricity needed to ensure and sustain
life in the new city. For the scope of this project, CEMEX
supplied more than 62,000 m of concrete.
3

The New Opera House

CEMEX took part in the construction of the new Opera
House, which is part of the Arts and Culture City that
was constructed in the new capital on 127 acres of land.
CEMEX delivered to this project different types of concrete
such as High Strength concrete, Mortar and Light Weight
concrete. In addition, Steel Crete was supplied for the
parking lots. It is expected that the new cultural hub
with all the facilities it has, will bring to the New Capital
concerts and theatrical shows from all around the world.

3

! آثار أقدام ضخمة. آفاق جديدة.عاصمة جديدة
 زودت سيمكس املرشوع بالخرسانة املقاومة للكربيتات واملانعة للنفاذية. إستثامر يكرب يوما بعد يوم واعدا ً بدفعة كبرية املتخصصة،العاصمة اإلدارية الجديدة يف مرص
. تتعاون رشكات اإلنشاءات الضخمة لتكون جز ًءا من هذا املرشوع الضخم للخزانات املسؤولة عن تغذية العاصمة الجديد بإحتياجاتها من مياه الرشب.من االزدهار
وتساهم يف تحقيق إنجاز جديد لقطاع العقارات سواء السكنية أو املستخدمة لألغراض
 تشارك سيمكس للخرسانة الجاهزة يف مشاريع محطة كهرباء العاصمة الجديدة، تعاوناً من أجل النجاح.الحكومية يف مرص
٦۲٠٠٠  قامت سيمكس كمورد رئييس بتوريد أكرث من،  بالتعاون مع السويدي إلكرتيك. يف هذا املقال نعرض لكم بعض أعاملنا يف العاصمة اإلدارية الجديدة.العاصمة املرموقة
مرت مكعب من الخرسانة الجاهزة لصالح مرشوع بناء أحدى محطات كهرباء العاصمة
 تعد املحطة الجديد محطة حيوية وإسرتاتيجية لتغذية املدينة.اإلدارية الجديدة
وزارات جديدة
.بالتعاون مع العديد من رشكات املقاوالت الكبرية مثل أوراسكوم لإلنشاءات والبحر ومبانيها وطرقها املختلفة بالكهرباء الالزمة لضامن إستمرار الحياة يف املدينة الجديدة
. شاركت سيمكس يف بناء معظم مباين الوزارات يف العاصمة الجديدة،األحمر لإلنشاءات
نقل املكاتب اإلدارية من وسط املدينة املزدحمة إىل موقع العاصمة الجديدة يهدف إىل دار األوبرا الجديدة
 قامت سيمكس للخرسانة شاركت سيمكس يف بناء دار األوبرا الجديدة التي تعد جزءأً من مدينة الفنون والثقافة.تفريغ العاصمة القدمية وتركيز دوائر الدولة يف موقع واحد
 وقد أوردت سيمكس. فدانا۱۲۷  مرت مكعب من أنواع مختلفة من الخرسانة الجاهزة التي تم إنشاؤها يف العاصمة الجديدة عىل مساحة۹٥٠٠٠ الجاهزة بتوفري أكرث من
إىل هذا املرشوع منتجات مختلفة مثل الخرسانة عالية القوة واملونة والخرسانة خفيفة
.لهذا املرشوع
 ومن امل ُتوقع أن هذا. تم تزويد ستيل كريت ملواقف السيارات، باإلضافة إىل ذلك.الوزن
املركز الثقايف الجديد مبا سيقدمه من قاعات سيجلب إىل العاصمة الجديدة الحفالت
مبنى التحكم الرئييس
. ستتم مراقبة وإدارة املباين اإلسرتاتيجية للمدينة والعروض املرسحية من كل مكان،تطبيقا لإلتجاهات الحديثة يف البناء
 سيستخدم مبنى التحكم بنية.والوزارات املختلفة بواسطة وحدة مراقبة وتحكم مركزية
تحتية متطورة وأحدث التقنيات لضامن املراقبة املستمرة يف الوقت الحقيقي والتحكم
 مرت مكعب من الخرسانة۷٥٠٠٠  قامت سيمكس بتوفري أكرث من.يف املباين املختلفة
.الجاهزة لهذا املرشوع

خزانات املياه اإلسرتاتيجية

 شاركت سيمكس يف بناء خزانات املياه الخاصة بالعاصمة،بالتعاون مع املقاولون العرب
 خزانات املياه بطبيعتها عبارة عن هياكل فريدة من نوعها تتطلب الخرسانة.الجديدة

CEMEX Ready Mix takes part in the construction
of the New National Cancer Institute – 500 500
Hospital
Growing its contribution and track record of supplying reputable and well-recognized
healthcare projects around the world, CEMEX in Egypt is currently participating in the
construction of the New National Cancer Institute that is publicly known as the 500
500 Hospital. This construction serves as an expansion to the services provided by
the National Cancer Institute in Cairo; that is the oldest and largest oncology research
and treatment institution in Egypt, Africa and the Middle East.
500 500 Hospital will be built on a vast space of land measuring 35-acres in Sheikh Zayed City, in Giza Governorate;
part of Greater Cairo vicinity. The overall capacity of the hospital after completion of all construction phases is 1000
beds with the ability to service up to 5000 patients per day. The hospital will have 63 highly equipped
surgical procedure rooms with the ability to hold more than 47,000 major surgeries per year and up
to 525,000 annual minor surgical interventions.
500 500 Hospital will work to serve its mission and vision by providing free-of-charge medical
treatment alongside excellence in training, education and research on oncology. Thus, raising
awareness on methods of prevention and treatment while employing education together with
medicine for the betterment of healthcare in the region.
The facility is designed to serve all kinds of patrons such as patients, students, researchers,
donors, families and employees. It addresses the needs of them all through equipped rooms,
guest rooms for expatriated patients, greenery, work spaces, training rooms and a state-of-theart conference center.
CEMEX prides its engagement in this mega project
and other national projects in Egypt that are expected
to increase the welfare of the Egyptian citizens,
impacting lives and sharing value.

سيمكس للخرسانة الجاهزة تشارك في
- إنشاء المعهد القومي الجديد للسرطان
500-500 مستشفى
 تقوم سيمكس يف مرص حاليا،مع تعاظم سجل سيمكس الحافل بالتوريد للمرشوعات التي تقدم الخدمات الصحية حول العامل
 ويهدف املستشفى الجديد إىل إحداث توسع يف.٥۰۰-٥۰۰ باملساهمة يف إنشاء معهد قومي جديد للرسطان فيام يعرف بإسم مستشفى
 وهو أقدم وأكرب معهد بحثي وعالجي يف مجال األورام مبرص وافريقيا والرشق،الخدمات التي يقدمها املعهد القومي للرسطان بالقاهرة
.األوسط
 وتقدر السعة الكلية. عىل مساحة تقدر بخمسة وثالثني فدان يف مدينة الشيخ زايد مبحافظة الجيزة٥۰۰-٥۰۰ وسيتم إنشاء مستشفى
 وستتمتع. مريض يف اليوم الواحد٥۰۰۰  مع إمكانية توفري الخدمة ملا يصل إىل، رسير۱۰۰۰ للمستشفى بعد إمتام جميع مراحل االنشاء بحوايل
. تدخل جراحي محدود يف العام٥۲٥٠۰٠ عملية جراحية كربى و٤٧٠۰٠ املستشفى بثالثة وستني غرفة عمليات مجهزة بحيث تدعم ما يزيد عن
. عىل تحقق مهمتها ورؤيتها من خالل توفري عالج طبي مجاين مع تقديم مستوى رفيع من التدريب والتعليم والبحث العلمي يف مجال األورام٥۰۰-٥۰۰ سوف تعمل مستشفى
 وقد تم تصميم هذا املرفق ليخدم.سيساعد ذلك عىل رفع مستوى الوعي بطرق تجنب املرض وعالجه واالرتقاء باملستوى التعليمي والطبي وصوال لتحسني الوضع الصحي باإلقليم
ٍ
،قاعات مجهزة وغرف استضافة للمغرتبني من املرىض
 كام يرمي إىل استيفاء متطلباتهم من خالل توفري.جميع أنواع املتعاملني من مرىض وطالب وباحثني ومتربعني وعائالت وعاملني
.ومساحات خرضاء ومساحات عمل وغرف تدريب ومركز مؤمترات عىل أحدث مستوى
ٍ
مرشوعات من املنتظر منها أن ترتقي مبستوى الخدمات للمواطنني املرصيني وإحداث
 وهي،تعتز سيمكس مبشاركتها يف هذا املرشوع الضخم ويف املرشوعات القومية األخرى مبرص
.أثرها عىل الحياة وكذا أعالء قيمة التشارك نحو األفضل

CEMEX Ready Mix Joins the Construction of
Sphinx International Airport in Giza
In collaboration with reputable construction companies such as Orascom Construction, Contrack and AICI, CEMEX
Ready Mix was the main concrete supplier for the huge construction project of Sphinx International Airport in Giza,
Egypt. The airport complements the government’s efforts to increase the flow of inbound tourism to the country. It
erects in a strategic location, close to the pyramids of Giza and the new Egyptian Museum and in proximity to the
governorates of Fayoum and Beni Suef.
The project scope entailed the supply of 147,000 cubic meters of different types of concrete such as the High Strength,
Mortar and Self-Compacting concrete, in addition to concrete pavement. Moreover, diverse types of concrete were
supplied in adherence to the high specifications required in the project.
Sphinx International Airport is the 33rd airport built in Egypt. Its construction started in 2016. The airport has two
halls, one for departure and one for arrival with a total area of 2000 square meters, designed to accommodate 300
passengers per hour. The facility includes a VIP Lounge, five counters, 42 offices and services area established on a
26,000 square meter. Additionally, the airport is equipped with an electric power station, a 1500 cubic-meter concrete
water tank, a meteorological building, a mosque and a spacious parking lot.
"We are delighted to be part of this huge infrastructure project,”
commented Tarek Hammam, Institutional Sales Vice President at
CEMEX. He also added, "The airport is expected to operate 15 flights
per week. Due to the strategic location of this project, this landmark will
be pivotal in facilitating the internal transfer of tourists to Luxor, Aswan,
Sharm El Sheikh and Hurghada and back”.

سيمكس تشارك في إنشاء مطار سفنكس الدولي بالجيزة
 قامت سيمكس بالعمل كمور ٍد رئييس للخرسانة لخدمة مرشوع مطار سفنكس الدويل بالجيزة،بالتعاون مع رشكات انشا ٍء رائدة مثل أوراسكوم لإلنشاءات وكونرتاك وإيه أي يس آي
 حيث يتم إنشاء املرشوع يف موقع إسرتاتيجي قريب من، هذا املرشوع جزء من املجهود التي تبذله الدولة لرفع مستوى السياحة القادمة للبالد.مبرص وهو مرشوع إنشايئ ضخم
.أهرامات الجيزة واملتحف املرصي الجديد وبالقرب من محافظتي الفيوم وبني سويف
 وعالوة عىل. هذا إضافة إىل الرصف الخرساين، واملونة وخرسانة الدمك الذايت، مثل الخرسانة عالية القوة، مرت مكعب من مختلف أنواع الخرسانة۱٤٧٠۰۰ ويستلزم املرشوع توريد
. فقد تم توريد أنواع عديدة من الخرسانة التي تفي باملواصفات العالية املطلوبة يف املرشوع،ذلك
، أحدهام للمغادرة والثانية للوصول، ويوجد باملطار صالتني.۲٠۱٦  وقد بدأت عملية إنشاءه يف عام،ويُعترب مطار سفنكس الدويل هو املطار الثالث والثالثني الذي يتم بناؤه يف مرص
٤۲  وخمسة مكاتب خدمة طريان و، ويشمل هذا املرفق قاعة لكبار الزوار. مسافر يف الساعة٣٠٠  حيث تم تصميمها ليسعا، مرت مربع۲٠٠٠ تقعا عىل مساحة إجاملية قدرها
 ومبنى لألرصاد، مرت مكعب۱٥٠٠  وخزان مياه بسعة، فاملطار ُمجهز مبحطة طاقة كهربائية، وعالوة عىل ذلك. مرت مربع٢٦٠٠٠ مكتب للموظفني ومنطقة خدمية تقع عىل مساحة
. وساحة انتظار كبرية، ومسجد،الجوية
 كام أضاف قائالً "من املتوقع أن." علق طارق هامم نائب الرئيس لشئون الخرسانة الجاهزة واملبيعات املؤسسية،"نسعد بكوننا جزء من فريق مرشوع بنية تحتية ضخمة كهذا
 سيكون هذا املطار مبثابة عالمة بارزة ونقطة محورية لتسهيل عمليات نقل السائحني، كام أنه ويف ضوء املوقع اإلسرتاتيجي. رحلة جوية يف األسبوع۱٥ يعمل املطار عىل تشغيل
".من وإىل األقرص وأسوان ورشم الشيخ والغردقة

Inauguration of Contigo Restaurant &
Café at Assiut Cement Hotel
Joining forces with Assiut Governorate’s strategy towards promoting
local tourism and capturing existing potentials for the governorate, Assiut
Cement Hotel worked on renovating and relaunching its international
restaurant to serve tourists and local residents of Assiut. The restaurant
was inaugurated earlier this year in presence of Mr. Mohamed Abdel
Gellil Al-Naggar, the General Secretary of Assiut Governorate and a
prestigious delegation from the Governor’s office. Prominent figures
from the political, business, academic and banking society in Assiut
were present in the opening ceremony.
The renovated restaurant is reintroduced under the name of "Contigo
Restaurant and Café” the new venue brings the international cuisine
delicacies from countries around the world. Overseeing a green
landscape, the visitors of Contigo can enjoy mouthwatering soups,
salads, dishes and desserts while enjoying the beautiful scenery. In
addition to the cozy indoor set up and the unmatched selection of
music, the restaurant oversees a wide terrace that has a breathtaking
view. This view is ideal to conclude your meal with a satisfying dessert
and a cup of hot tea.
"Our restaurant is designed to host 70 pax in its indoors and outdoors
facility. We are determined to offer a premium yet affordable
service to our clients in Assiut,” commented Tarek El Sanabary, Hotel Manager at Assiut Cement
Company. He also added, "in our pursuit to provide a distinguished experience, we have designed
our menu to include dishes from around the world, promising an exciting experience every visit.”
The renovation and relaunch of Contigo complements the efforts put to revamp the facilities
at Assiut Cement Hotel and Assiut Cement Club to provide an exceptional service to Assiut’s
community. The services do not only include accommodation and dining, but also extends to
cover business events, seminars, wedding ceremonies as well as facilities for training and
educational needs.

إفتتاح مطعم وكافيه كونتيجو في فندق أسمنت
أسيوط

 قام فندق أسمنت،يف إطار تضافر الجهود لدعم إسرتاتيجية محافظة أسيوط الرامية لتطوير السياحة الداخلية واستغالل اإلمكانات الحالية للمحافظة
ٍ
، وقد تم افتتاح املطعم يف مستهل هذا العام.تجديد وإعادة إطالق ملطعمه العاملي الذي يخدم السائحني وقاطني مدينة أسيوط
أسيوط بإجراء عمليات
 كام شهدت مراسم اإلفتتاح أيضا. السيد محمد عبدالجليل النجار ووفد رفيع املستوى من مكتب السيد املحافظ،وذلك بحضور السكرتري العام ملحافظة أسيوط
ٍ حضور
.لفيف من الشخصيات البارزة عىل املستوى السيايس وعىل مستوى األعامل واملستوى األكادميي واملجتمع املرصيف يف أسيوط
. وهو مطعم يعرض أسلوب جديد للمطبخ العاملي واألكالت الشهية من مختلف دول العامل ويقدمها إىل السوق املحيل،"وقد تم تقديم املطعم املجدد باسم "مطعم وكافيه كونتيجو
 وعالوة عىل املنشآت. فيمكن للزائرين التمتع بأنواع الحساء الشهي والسلطات واألطباق واملقبالت مع االستمتاع باملنظر الجميل حولهم،وحيث يطل املطعم عىل مساحة خرضاء
 ويعترب هذا املنظر منظرا مثاليا إلمتام وجبتكم والتمتع باملقبالت والحلوى وفنجان من. يطل املطعم عىل رشفة واسعة ذات منظر خالب،الداخلية الدافئة وباقة املوسيقى الرائعة
.الشاي الساخن

 إننا عازمون عىل. مدير فندق أسمنت أسيوط بتعليق عىل ذلك قائال "لقد تم تصميم مطعمنا ليستضيف سبعون فرد يف مرفقيه الداخيل والخارجي،وقد أدىل طارق السنباري
ٍ  كام أضاف قائال أنه "يف إطار مساعينا لتوفري خرب."تقديم خدمة ممتازة ويف املتناول لعمالئنا يف أسيوط
 فقد صممنا قامئة الطعام لدينا لتشمل أطباق من مختلف بقاع،ات متميزة
." ونعد بتوفري تجربة مثرية يف كل زيارة لنا،العامل
 ليقدم خدمة،وتعترب عملية تجديد مطعم "كونتيجو" وإعادة إطالقه مبثابة خطوة تكميلية للجهود الرامية لتجديد وتحديث املرافق يف فندق أسمنت أسيوط ونادي أسمنت أسيوط
 بل متتد أيضا لتغطي فعاليات األعامل واملنتديات وإحتفاالت الزفاف وكذا مرافق تفي بأعامل، كام ال تشمل الخدمات فقط اإلقامة والعشاء.متميزة للمجتمع يف مدينة أسيوط
.التدريب والتعليم

Synergy for the Environment
"The environment is where we all meet; where we all have a
mutual interest; it is the one thing all of us share.”
- Claudia Alta Johnson
Only with acts of collaboration and unification of goals, partners
can achieve synergy. Having said that, no urge tops the need
for a clean planet in which the natural habitat is preserved and
the ecosystems are maintained for the sustainability of planet
Earth.
In this context, Assiut Cement Company – a CEMEX company
– partners with the Ministry of Environment and its various
governmental entities for multiple initiatives to work together
towards a better environment. In this article we handpicked two
activities to share with our readers.

with the Ministry of Youth and Sports in Nasser Youth Center in
Assiut and in the presence of Dr. Maha Ghanem, Vice President
of Assiut University for Community Service and Environmental
Development.
CEMEX sponsored the event and volunteers from the company
contributed with the youth to clean up the banks of the Nile. In
order to ensure the safety of the volunteers, CEMEX provided
the necessary Personal Protection Equipment to protect
them from exposure to contaminants and sharp materials
during cleaning. The occupational safety and health team
presented a demonstration of the rules for dealing with heat
stress and distributed water bottles, caps and cotton T-shirts
to all volunteers to protect them from the effects of high heat
exposure. At the end of the day, everyone felt so proud of the
exerted effort and seeing the river bank so clean.

Egyptian Pollution Abatement Program Practical Training
Program
Fostering a strong and ongoing relationship with the Egyptian
Pollution Abatement Program, CEMEX hosted a group of 25
trainees in its cement plant in Assiut for a field visit. The trainees
attended the field visit to help them expose to different stages
of the cement manufacturing process and advance in their
careers as environmental inspectors. Additionally, they were
exposed to the measures CEMEX apply to ensure the constant
compliance to the Egyptian and European environmental
standards.
CEMEX Employees Join the "Youth for the Nile” Campaign
The "Youth for the Nile” campaign was launched today under
the auspices of the Environmental Affairs Agency in cooperation

التعاون من أجل البيئة
 وهي اليشء ُمعاونتهم عىل التعرف عىل مراحل صناعة األسمنت املختلفة ولتطوير مهنتهم الوظيفية، هي ما تجتمع فيه كافة مصالحنا املشرتكة،"إن البيئة هي ما نعيش فيه
 كام تعرفوا أيضا عىل اإلجراءات التي تتبعها سيمكس لضامن اإللتزام.كمراقبني بيئيني
"الذي نتشارك فيه جميعا
.املتواصل باملعايري البيئية املرصية واألوروبية
 كالوديا التا جونسون"إنها إجراءات التعاون وتوحيد األهداف هي التي تساعد جميع الرشكاء عىل تحقيق موظفو سيمكس ينضمون لحملة "شباب من أجل النيل
 فال توجد أية مسألة تفوق يف أهميتها الحاجة لتوفري، ومن هذا املنطلق.التآزر والتكاتف
كوكب نظيف يتم فيه حامية الطبيعة والحفاظ عىل األنظمة البيئية به وصوالً لإلستدامة إنطلقت حملة "شباب من أجل النيل" تحت رعاية جهاز شؤون البيئة وبالتعاون مع
مها غانم.وزارة الشباب والرياضة من مركز شباب نارص بالوليدية بأسيوط وبحضور د
.عىل كوكب األرض
.نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 قامت رشكة أسمنت أسيوط – إحدى رشكات سيمكس – بالتشارك مع،يف هذا السياق
وزارة البيئة ومختلف الجهات الحكومية التابعة لها للعمل مجتمعني عىل تفعيل العديد قامت سيمكس برعاية الحدث وساهم متطوعني من الرشكة مع الشباب يف أعامل
 وحرصاً عىل سالمة املتطوعني قامت سيمكس بتوفري املهامت. ولهذا فقد اخرتنا يف هذه تنظيف ضفاف النيل.من املبادرات الرامية إىل التعاون والتضافر نحو بيئة أفضل
 كام قام فريق.الالزمة لحاميتهم من التعرض للملوثات واملواد الحادة أثناء التنظيف
.املقالة نشاطني للتشارك فيهام مع قُرائنا
السالمة والصحة املهنية بالرشكة بعرض توضيحي لقواعد التعامل مع اإلجهاد الحراري
وقاموا بتوزيع املياه وأغطية الرأس واملالبس القطنية عىل كل املتطوعني لحاميتهم من
برنامج التدريب العميل بالرشاكة مع الربنامج التحكم يف التلوث الصناعي
 وىف نهاية اليوم إفتخر الجميع بالجهد املبذول وبرؤية.آثار التعرض للحرارة املرتفعة
. النيل بصورة باهية يف املنطقة املستهدفة بأعامل التنظيف،يف إطار دعم الرشكة لعالقتها القوية واملتواصلة مع الربنامج املرصي لخفض التلوث
 متدرب يف مصنع األسمنت الخاص بها۲٥ إستضافت سيمكس مجموعة مكونة من
ٍ بأسيوط إلجراء زيار
 وقد أجرى املتدربون تلك الزيارات امليدانية لغرض.ات ميدانية

CEMEX and ESLSCA Celebrates Five Years of
Fruitful Partnership in Upper Egypt
CEMEX Egypt continues to celebrate an ongoing partnership with the French ESLSCA Business School in Egypt.
Being a leading education provider, ESLSCA in Egypt provides a premium education experience for students pursuing
their master’s degree in business administration. The partnership cooperates to transfer this premium experience from
Cairo the capital city to Assiut; one of the largest cities in Upper Egypt which is located around 400 kilometers away
from Cairo.
For the 5th year in a row, CEMEX continues to sponsor the education of Upper Egypt’s MBA students by a 20% of
tuition fees and hosts the classes in its premises. This successfully resulted in the graduation of 215 students that
pursued the education in the comfort and proximity of their governorates rather than having to travel to Cairo and bear
the cost of travel and accommodation.
"This partnership brings great value to the demographics and social structure in the governorates of Upper Egypt.
Usually, the calibers with high potential leave the governorates heading to larger cities like Cairo and Alexandria for
better careers and opportunities, commented Zeinab Hegazy, Strategic Communication and Public Affairs Director
at CEMEX Egypt. "With this program in place, the local business ecosystem will be fed with the proper resources
whether for employment or as entrepreneurs. This subsequently, will sustain the development of the governorates and
will encourage decentralization,” she added.
Both partners continue to find meaningful partnerships that helps to foster education
and enrich the lives of students pursuing better opportunities. Wherever CEMEX and
ESLSCA go, in their partnership or alone, a positive impact is created, leading to
qualifying more calibers to join the workforce, whether as employed workforce, or as
entrepreneurs; starting up business and generating more jobs.

سيمكس واسلسكا يحتفالن بخمسة أعوام من الشراكة
المثمرة في صعيد مصر
 وباعتبارها جهة رائدة يف.ال تزال سيمكس مستمرة يف الرشاكة مع كلية إدارة األعامل الفرنسية "اسلسكا" يف مرص
 تقدم اسلسكا يف مرص تجربة تعليمة متميزة للطالب الراغبني يف الحصول عىل درجة املاجستري يف،املجال التعليمي
 إحدى كربى، وتسهم هذه الرشاكة يف نقل الخربات املتميزة من العاصمة القاهرة إىل مدينة أسيوط.إدارة األعامل
. كيلومرت من مدينة القاهرة٤۰۰  وتقع عىل بعد،مدن صعيد مرص
 تواصل سيمكس رعاية العملية التعليمية لطالب ماجستري،وللعام الخامس عىل التوايل
 كام، من الرسوم الدراسية% ۲۰ إدارة االعامل يف صعيد مرص من خالل تحمل نسبة
 طالب ممن حصلوا عىل تعليمهم بالقرب من محافظاتهم۲۱٥  أمثرت هذه الرشاكة عن تخرج.تستضيف الفصول الدراسية يف مقرها بأسيوط
.بدال من االضطرار للسفر إىل القاهرة وتحمل تكاليف اإلنتقال واإلقامة بها
علقت زينب حجازي رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية بسيمكس مرص قائلة "هذه الرشاكة تخلق قيمة عظيمة بالنسبة للهيكل
 حيث أن الكفاءات عادة ما تغادر املحافظات متجهة إىل مدن أكرب مثل القاهرة،الدميوغرايف واإلجتامعي يف محافظات صعيد مرص
 سيتم تغذية بيئة األعامل عىل املستوى، "بوجود هذا الربنامج لدينا،" كام أضافت.أو األسكندرية للحصول عىل وظائف وفرص أفضل
 وهذا بالتايل سيعمل عىل إستدامة العملية التنموية للمحافظات.املحيل مبوارد مالمئة سواء عىل مستوى التوظيف أو ريادة األعامل
."وسيشجع عىل دعم الالمركزية
.ويواصل كال الرشيكني جهودهام لتحقيق رشاكة ملموسة وفعالة تدعم التعليم وترثي حياة الطالب الراغبني يف الحصول عىل فرص أفضل
 مبا ينتج عنه تأهيل املزيد من الكفاءات، يكون هناك أثر إيجايب، سواء يف إطار رشاكتهام أو منفردين،وأينام تتجه سيمكس واسلسكا
 سواء كقوى عاملة موظفة أو كرائدي أعامل ينشئون الرشكات ويبارشونها ويخلقون املزيد من فرص العمل،لإلنضامم إىل القوى العاملة
.والوظائف

CEMEX Nurtures Talents and Sponsors
Mahmoud El Shazly; the Rising Star!
Emanate from its close engagement with the academic bodies in the Governorate of Assiut, CEMEX helps pave the way
infront of youth in aim for increasing their employability or entrepreneurship. To that end, CEMEX sponsored Mahmoud
El Shazly, a young and talented student in the Faculty of Fine Arts in Assiut University. Mahmoud’s exceptional talent
has been revealed in the Arts Competition that was launched and sponsored by CEMEX late 2018 in the university.
The students where challenged to use cement to produce artifacts in 3 different tracks. Students exhibited their art
work in the presence of Carlos Gonzalez, CEO at CEMEX and Zeinab Hegazy, Strategic Communications and Public
Affairs Director at CEMEX. Dr. Tarek El-Gamal, President of Assiut University, Dr. Shehata Gharib, Vice President of
Education and Student Affairs, and Dr.Mohamed Thabet Badary, Dean of Faculty of Fine Arts were also present in the
exhibition to salute and encourage the participants for their hard work.
Mahmoud’s work stood out of the crowd earning him the second place in the
sculpting track. His statue dived deep into the human nature and portrayed a
person who is tied by constraints and boundaries that are limiting him. Keeping
an eye on Mahmoud’s talents, CEMEX was certain of the unlimited capabilities this
young talent has and the decision was made to sponsor him with the necessary
tools and means needed to help him excel and continue to grow his talent,
participate in competitions and push his boundaries far.
CEMEX continues to look up at this young talent and expects more of him towards
the enrichment of the cultural life in the Governorate of Assiut.

سيمكس تدعم المواهب وتوفر الرعاية للنجم الصاعد
""محمود الشاذلي
 ويتم ذلك يف إطار التعاون الوثيق بني سيمكس والجهات األكادميية،تقوم سيمكس باملساعدة يف متهيد الطريق للشباب بهدف زيادة فرص اإللتحاق بسوق العمل أو ريادة األعامل
 وهو طالب شاب موهوب من كلية الفنون، قامت سيمكس بتوفري الرعاية ملحمود الشاذيل، ويف هذا الصدد.يف محافظة أسيوط
 وقد ظهرت املوهبة املتميزة ملحمود خالل املسابقة الفنية التي جرت برعاية سيمكس يف أواخر عام.الجميلة يف جامعة أسيوط
. يف الجامعة۲٠۱۸
 وقام الطالب بعرض أعاملهم الفنية يف حضور.وقد تنافس الطالب عىل إستخدام األسمنت إلنتاج أعامل فنية يف ثالثة مجاالت
. وزينب حجازي رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية بالرشكة، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لسيمكس،كارلوس جونزالز
، محمد ثابت بدري. ود، نائب الرئيس لشئون التعليم والطالب، شحاتة غريب. ود، رئيس جامعة أسيوط، طارق الجامل.حرض املعرض كال من د
. وذلك لتحية وتشجيع املشاركني عىل أعاملهم املقدمة،عميد كلية الفنون الجميلة
 حيث إحتل،وقد برز العمل الذي قدمه محمود بني جموع أعامل املشاركني
 وكان التمثال الذي صنعه مبثابة عملٍ يعكس.املرتبة الثانية يف سباق النحت
 حيث كان يُصور شخصا مقيدا بقيود وبحواجز،وبعمق الطبيعة البرشية
 ومع متابعة اإلبداع.تكبح من حريته وتضعف من طموحه وتطلعاته
 كانت سيمكس عىل يقني من أن هذا الشاب،الذي قدمه محمود
ٍ املوهوب يتمتع بقدر
 ولهذا السبب إتخذت سيمكس.ات ال حدود لها
ٍ
أدوات ووسائل
قرارها برعاية محمود ودعمه بكل ما هو رضوري من
ملعاونته عىل تحقيق اإلمتياز ومواصلة تطوير موهبته واملشاركة يف
.املزيد من املسابقات وإحراز مراكز جديدة
وتواصل سيمكس مساعيها للكشف عن موهبة هذا الشاب حيث تتوقع
. وصوالً إلثراء الحياة الثقافية يف محافظة أسيوط،منه املزيد

With Education, All Shall Rise!

Fostering Industrial-Academia Cooperation in Assiut
As a responsible industrial partner, CEMEX supported the Faculty of Engineering at Assiut University in all the
renewals for its Quality Assurance Certification. Paying back to their university, a group of the university’s alumni
who happen to be employed with CEMEX accompanied by leaders from the company attended the evaluation
meetings alongside the university professors. Amidst the process, the dean and delegates of Faculty of Engineering,
accompanied by representatives and professors were also hosted at CEMEX’s premises; in coherent coordination
to renew the certification.
Noteworthy, the Faculty of Engineering at
Assuit University, was the first to acquire
this certification.
Assiut University
continues to be a beacon for higher
education in Upper Egypt. CEMEX
sees its relationship with the Faculty of
Engineering in Assiut University as a
foundation for cooperative prosperity,
yearning for a better future.
Faculty of Sciences Students Visit the
Cement Laboratory
Fostering education and encouraging
the integration between knowledge of
applied sciences and their industrial
applications, the cement laboratory at
Assiut Cement Company is recurrently
hosting a group of 13 senior students
from the Faculty of Sciences at Assiut
University. During the visits the students
were exposed to the equipment used
in physical and chemical analysis of
cement and got a chance to enrich their
educational experience with practical
application. This technical training

comes as one of the pillars of the "Concrete Technology” course offered to year four students and sponsored by
CEMEX and delivered by one of CEMEX’s technical experts.
With CEMEX Job Shadowing Program, "A picture is worth a
thousand words”
At CEMEX, we believe in the endless benefits of exposing university
students to various operations through job shadowing programs;
emphasizing on what they academically learnt and providing a real-life
example. This year, we have been glad to receive a group of students
from Cairo University at CEMEX’s Ready-Mix batch plant in Katameya
and another group from The American University in Cairo at the Assiut
Cement Plant in Assiut Governorate. And because seeing is believing,
those soon-to-be young professionals got the chance early on to see for
themselves the international quality and standards applied in running a
cement and concrete manufacturing business.
CEMEX Participates in AUC Career Day Discussing Opportunities for Construction Engineers
CEMEX participated in the annual Career Day held in The American University in Cairo campus in New Cairo last
February. The event is one of many activities organized by the university’s Career Center with the objective of
enlightening the students and informing them about the various careers and opportunities waiting ahead of them.
Professionals from various reputable companies participate in the event.
This year, Hossam Tarek, Technical Sales Engineer at CEMEX discussed 3 different options available for a graduate
construction engineer; namely working in construction companies, with an engineering consultancy firm or in a
building materials company. Hossam addressed students’ questions related to each field and advised individually
on steps needed to pursue a successful career. As silver partners with the AUC Career Center, CEMEX continues to
engage in activities that develop students and enrich lives.
"The Choice” Academic Conference at Assiut University
As a believer in the importance of events that foster and enable the youth’s education, CEMEX acted as an official
sponsor for "The Choice” conference; in cooperation with Assiut University and under the patronage of the Ministry
of Higher Education. Through the conference, the university along with AMIDEAST aspire to improve the chances
of youth through increasing accessibility to training and education scholarships. In addition, it aims to reduce the
gap between the offered curricula and the labor market needs. Furthermore, it allows for the exchange of practical
experiences with the private sector facilitating access to job opportunities.
Sponsorship of "Engineering Zone” Competition at Faculty of Engineering in
Assiut University
CEMEX sponsored the 3rd "Engineering Zone Competition” at the Faculty of
Engineering in Assiut University. The competition encourages the different
departments in the faculty to work on projects to address already
existing problems. This year the competition received 9
different projects from 108 students.
In their projects, students must work on integrating all
departments to be able to offer the optimal solution. Offering
the best solution for the presented problem entails that the
students get to do a lot of field work and get exposed
to different governmental agencies in order to ensure
that the presented solution is viable and practical.

سيمكس تشارك يف يوم التوظيف بالجامعة األمريكية ملناقشة الفرص املتاحة ملهنديس
اإلنشاء
قامت سيمكس باملشاركة يف يوم التوظيف السنوي الذي عقدته الجامعة االمريكية يف أواخر شهر
فرباير يف حرمها الجامعي بالقاهرة الجديدة .ويعترب هذا الحدث إحدى النشاطات العديدة التي
ينظمها املركز التوظيفي بالجامعة بهدف تنوير الطالب وإعالمهم مبختلف املسارات املهنية والفرص
الوظيفية املطروحة أمامهم ،حيث يشارك يف هذا الحدث متخصصني من العديد من الرشكات
املرموقة.
ويف هذا العام ،قام حسام طارق ،مهندس املبيعات بسيمكس بإجراء مناقشة حول مختلف الخيارات املتاحة ملهنديس اإلنشاء ،أال وهي العمل يف رشكات التشييد والبناء أو يف
املكاتب اإلستشارية الهندسية أو يف رشكات تصنيع مواد البناء .قام حسام بالرد عىل ما طرحه الطالب من إستفسارات ترتبط بكل مجال ،وقدم لكل منهم املشورة حول الخطوات
املطلوبة للوصول إىل مسار مهني ناجح .وبإعتبار الرشكة مبثابة الرشيك "الفيض" ملركز التوظيف بالجامعة األمريكية ،تواصل سيمكس عالقة التعاون الوثيق مع الجامعة يف إطار
نشاطاتها لتطوير الطالب وإثراء حياتهم.

مؤمتر "ذا تشويس" األكادميي يف جامعة أسيوط
بإعتبار سيمكس رشكة تؤمن بأهمية الفعاليات التي تتبنى تعليم الشباب
ومتكينه ،فقد تولت الرشكة الرعاية الرسمية ملؤمتر "ذا تشويس" ،وذلك
بالتعاون مع جامعة أسيوط وتحت إرشاف السيد وزير التعليم العايل .وقد
أعربت الجامعة وكذلك مؤسسة األمديست خالل املؤمتر عن طموحهام
لتحسني فرص الشباب من خالل زيادة إمكانية توفري منح التدريب والتعليم.
ويف هذا الصدد ،تهدف الجامعة إىل تقليل الفجوة بني املناهج التعليمية
ومتطلبات سوق العمل ،وتسعي إىل تبادل الخربات العملية مع القطاع
الخاص مام يتيح التعرف عىل فرص العمل املتاحة بسهولة أكرث.

سيمكس ترعى مسابقة "إنجينرينج زون" بكلية الهندسة بجامعة أسيوط
تولت سيمكس رعاية املسابقة السنوية الثالثة "إنجينرينج زون" التي جرت يف كلية الهندسة بجامعة أسيوط ،وهي مسابقة تسعى إىل تشجيع مختلف القطاعات بالكلية عىل العمل
يف مرشوعات تتناول املشكالت القامئة حاليا .وقد استقبلت املسابقة هذا العام  ۹مرشوعات مختلفة مقدمة من  ۱۰٨طالب وطالبة.
ويف إطار مرشوعاتهم ،كان يتعني عىل الطالب العمل عىل إحداث التكامل بني جميع تخصصات وأقسام الكلية ،بحيث ميكنهم توفري الحل األمثل .إن توفري هذا النوع من الحلول
للمشكالت الحالية أم ًرا إستدعي من الطالب الكثري من العمل امليداين والتعامل مع مختلف الجهات الحكومية لضامن توفري حلول ُمجدية وعملية.

بالتعليم ينهض الجميع!

تشجيع الرشاكة األكادميية الصناعية يف أسيوط
قامت سيمكس بإعتبارها رشيك صناعي مسئول بتوفري الدعم لكلية الهندسة يف جامعة أسيوط يف عمليات التجديد التي أجرتها لشهادة ضامن الجودة الخاصة بها .وكرد للجميل ملا
قدمته إليهم جامعتهم ،قامت مجموعة من خريجي الجامعة ممن يعملون لدى سيمكس وبالتعاون مع رؤسائهم من الرشكة بحضور إجتامعات التقييم التي جرت بصحبة أساتذة
من الجامعة .ويف إطار هذه الفعالية ،استضافت سيمكس يف مقرها السيد الدكتور نويب حسن عميد كلية الهندسة ومندوبني من الكلية يصحبهم مجموعة من ممثيل الجامعة
وأساتذتها ،وذلك يف إطار التنسيق املتواصل لتجديد الشهادة املذكورة.
ومن الجدير بالذكر أن كلية الهندسة بجامعة أسيوط كانت أول من ُمنح هذه الشهادة ،كام تواصل جامعة أسيوط خدماتها كمنارة للتعليم العايل يف جنوب مرص .وتري سيمكس
أن عالقتها بكلية الهندسة بجامعة أسيوط مبثابة أساس للرشاكة الرامية لتحقيق اإلزدهار والتطلع ملستقبل أفضل.

زيارة طلبة كلية العلوم ملعمل األسمنت يف مصنع أسمنت أسيوط
يف إطار الجهود املبذولة لتعزيز التعليم وتشجيع التكامل بني املعرفة بالعلوم التطبيقية والتطبيقات الصناعية ،قام معمل األسمنت برشكة اسمنت أسيوط مرة أخرى بإستضافة
مجموعة مكونة من ثالثة عرش طالباً من السنة النهائية بكلية العلوم بجامعة أسيوط .وخالل الزيارة ،إطّلع الطالب عىل املعدات املستخدمة يف التحليل الفيزيايئ والكيميايئ
لألسمنت .كام أتاح املعمل لهم الفرصة إلثراء خرباتهم التعليمية مع التطبيق العميل .ويعترب هذا التدريب العميل مبثابة إحدى أعمدة وأسس برنامج "تكنولوجيا الخرسانة" الذي
ترعاه سيمكس ويقدمه أحد الخرباء الفنيني لديها.

برنامج املحاكاه الوظيفية يف سيمكس "صورة بألف كلمة"

إننا يف سيمكس نؤمن بالفوائد الالنهائية التي تعود عىل طالب الجامعة عند تعرضهم للعمليات املختلفة أثناء برنامج املحاكاة الوظيفية .تدعم هذه النوعية من الربامج ما تعلموه
نظريا ،عالوة عىل أنها توفر أمثلة من الحياة الواقعية .وقد اسعدنا هذا العام استقبال مجموعة من الطالب من جامعة القاهرة يف محطة سيمكس للخرسانة الجاهزة بالقطامية،
كام اسعدنا إستقبال مجموعة أخرى من الجامعة األمريكية بالقاهرة يف مصنع أسمنت أسيوط مبحافظة أسيوط .وحيث أن رؤية اليشء عيانا هي ما تخلق اإلميان به ،فقد أُتيحت
الفرصة لهؤالء الطالب  -الذين سيكونون قريبا من املحرتفني الشباب  -أن يشاهدوا بأعينهم الجودة العاملية واملعايري املطبقة يف إدارة تصنيع األسمنت والخرسانة الجاهزة.

Dive Deep with Responsible Interventions
Assiut Governorate Group Weddings Ceremony
Collaborating for a good cause, CEMEX among leading business
organizations operating in Assiut, sponsored the group wedding
ceremony held in Assiut Governorate last February. The initiative
comes in coordination with the government’s efforts to help reduce
some of the very high cost associated with marriage in Egypt. The
sponsors teamed up to provide 80 couples with furniture, electronic
supplies, cash gifts and threw an unforgettable party to celebrate
them.

Volunteering for Youth With INJAZ! On and On!
CEMEX employees volunteered with INJAZ for the second
semester in a row. Returning to the same school for a second time,
it was a rewarding experience for all our volunteers to see new
students speak about the positive word-of-the-mouth circulating
about CEMEX’s earlier contribution along with INJAZ. Volunteers
taught students about work readiness, entrepreneurship and
financial literacy instilling a spirit of forward outlooking to the
future. CEMEX continues to engage in meaningful encounters
by which youths’ opportunities for employability and work
readiness are improved and every opportunity is captured to
engage its responsible employees in activities.

CEMEX Treasures Art for a Cause
Nurturing a culture for art appreciation and extending gratitude to those who use art for a cause, CEMEX sponsored
25% of 400 employee tickets to Ashraf Abdel Baky’s play "Crime in Maadi”. The play was hosted on the main theatre
of Assiut University last April. Abdel Baky and his crew donated all the play’s proceeds to Assiut Cancer Institute
demonstrating an example on how artists can genuinely contribute and pay back to their societies.

A Single Child Smiles and the Whole World Follows!
Last April, gathered from different departments and united by
their love to humanity, a group of CEMEX employees paid a
great act of kindness! The group visited Al Hanan and Al Safa
Orphanages in Assiut to celebrate the orphan’s day with the
unprivileged kids. During this day, everyone got out of their
daily routines and engaged together in lots of activities. The
kids welcomed the employees with hearty welcome songs,
then laughter and enthusiasm dominated when the game time
started. The day ended with the distribution of gifts to the kids
and a promise to be returning.

CEMEX Sponsors "Cement Bricks” Team in ENACTUS awards
Supporting young entrepreneurs, CEMEX sponsored ENACTUS "Cement Bricks” team at Assiut University. The team
has an optimistic business plan to fabricate cement bricks in Gahdam village in Assiut and to sell to neighboring
villages.
CEMEX helped the team with technical consultation sessions and information about handling cement. Competing
with other presented proposals in the governorate, the "Cement Bricks” team was recognized in the competition held
under the auspices of the Ministry of Higher Education, for achieving balance between the environmental, social and
economic aspects of the project.

المشاركة الفعالة في تحمل المسئولية المجتمعية
حفالت زفاف جامعية مبحافظة أسيوط
تضافرا ً من أجل ٍ
هدف نبيل ،قامت سيمكس بالتعاون مع عد ٍد من الرشكات الرائدة التي تعمل يف أسيوط
ُ
لرعاية حفل الزفاف الجامعي الذي أقيم يف املحافظة يف فرباير املايض .وقد نشأت هذه املبادرة يف إطار
التنسيق مع جهود املحافظة للمعاونة عىل خفض التكلفة العالية للزواج يف مرص .وقد تعاونت الجهات
الراعية لتوفري األثاث لثامنني من األزواج وكذلك توفري األجهزة الكهربائية وهداية نقدية ،مع إقامة حفل
زفاف ال ينىس لإلحتفال بهم.

إستمرار التطوع مع إنجاز من أجل الشباب

سيمكس تعتز بالفن الهادف

قام موظفون من سيمكس بالتطوع مع مؤسسة إنجاز وذلك للفصل الثاين عىل التوايل .فبالعودة إىل
نفس املدرسة ملرة ثانية ،شعر جميع املتطوعني بالسعادة عند رؤية الطالب الجدد يتحدثون حول
ٍ
املساهامت التي سبق وأن قدمها زمالئهم بسيمكس بالتعاون مع إنجاز .قام املتطوعون بتعريف
الطالب بريادة األعامل والثقافة املالية واملهارات التي تؤدي إيل جاهزيتهم للعمل مستقبالً.
ٍ
ٍ
ومقابالت ُمـثمرة يتم من خاللها تحسني فرص
لقاءات
وتواصل سيمكس مساهمتها يف إجراء
الشباب يف التوظيف ويف اإلستعداد للعمل.

يف إطار رعاية الثقافة وتقديرا ملن ميارسون الفن الهادف ،قامت سيمكس بدعم  %۲٥من
إجاميل قيمة  ٤۰۰تذكرة مقدمة للعاملني لحضور مرسحية أرشف عبد الباقي "جرمية يف
املعادي" .وقد استضاف املرسح الرئييس لجامعة أسيوط عرض املرسحية يف أبريل املايض.
تربع أرشف عبد الباقي وفريقه بجميع إيرادات املرسحية إىل املعهد القومي للرسطان ،حيث
اعطوا بذلك مثاال عىل كيفية قيام الفنانني باملساهمة الصادقة ورد الجميل ملجتمعهم.

طفل واحد يبتسم ويتبعه العامل بأرسه
يف أبريل املايض ،قامت مجموعة من موظفي سيمكس من أقسام مختلفة بالقيام سويا
بعمل طيب! قامت املجموعة بزيارة داري أيتام الحنان والصفا يف أسيوط لالحتفال بيوم
اليتيم مع األطفال .وخالل اليوم ،خرج كل من املوظفني واألطفال عن نظامهم الروتيني
اليومي وتشاركوا سويا يف العديد من النشاطات .وقد رحب األطفال باملوظفني بأغاين
ترحيب تأرس القلوب ،ثم بدأت أجواء الضحك والحامسة تسود عندما حان وقت اللعب.
إنتهي اليوم بتوزيع هدايا عىل األطفال مع تقديم الوعود بالعودة مرة أخرى.

سيمكس ترعى فريق مرشوع "طوب األسمنت" يف مسابقة إناكتس
دعم لرواد األعامل الشباب ،قامت سيمكس برعاية فريق إناكتس ل"طوب األسمنت" يف جامعة أسيوط .لدى الفريق خطة متفائلة لتصنيع الطوب األسمنتي يف قرية جحدم
ً
يف أسيوط والبيع إىل القرى املجاورة .ساعدت سيمكس
الفريق يف جلسات اإلستشارات الفنية واملعلومات حول
التعامل مع األسمنت .بالتنافس مع املقرتحات األخرى
املقدمة يف املحافظة ،تم تكريم فريق "طوب اإلسمنت"
يف املسابقة التي أقيمت تحت رعاية وزارة التعليم العايل
لقدرة املرشوع عىل تحقيق التوازن الالزم بني الجوانب
اإلجتامعية والبيئية واإلقتصادية للمرشوع.

In Appreciation of Those Who Run the Real
Show!
What comes at the forefront of our business! Yes, you guessed it right!

It is our employees!
Throughout the years, CEMEX employees proved to be the
actual backbone for all the accomplishments attained by the
company. Day by day, the devotion and effort coupled with the
strive to drive results shaped the business and helped it grow. In
return, CEMEX puts its employees in the heart!
Initiatives are designed, programs are made, and investments
are put in place to create a warm and safe environment for our
employees where they can contribute and grow. In this article,
we handpicked some of the activities we carried out lately to
help us maintain the coziness of what we safely call "our second
home”.

Clinic Renovation at Assiut Plant

Putting employee’s health as a priority, CEMEX recently
renovated the clinic at Assiut Cement Plant. In addition to the
infrastructure upgrade, such as the works done to improve the
clinic’s ventilation system, new equipment was installed. The
new equipment included a monitor, eye washer and shower, wall
mounted blood pressure device, body analysis device and a CO
analyzer. Additionally, CEMEX ensures periodic maintenance of
clinic equipment to ensure providing proper medical care when
needed by its employees and contractors.

CEMEX Family! Warmness from the
Heart!

Whether it is in welcome of the New Year, in festivity
of Ramadan or to celebrate achievements, CEMEX
family gets together! Our people spend pleasant
times, share a meal, take a photo and bond together
creating happy memories in the workplace. Check
with us some photos from our events in Assiut and
Cairo. Kudos to our drivers for success!

Appreciations on Labor Day

Our labor is the secret ingredient to our success!
This is an irrefutable fact that we believe in at
CEMEX. After its quarterly Town Hall Meetings in
Cairo and Assiut, CEMEX’s management team
appreciated and recognized its workforce. In
acknowledgment of their relentless discipline
and commitment to excellence, CEMEX sees its
workforce as a main driver to its accomplishments.

Control! Control! Take the Ball!

Once again CEMEX organized the annual internal
football tournament during the holy month of
Ramadan. The tournament took place in Assiut
Cement Stadium in the governorate of Assiut.
Different departments competed with teams aiming
to win the tournaments trophy. The competition
was fierce but as per the rules of the game, only

two managed it to the final match. “Security Stars” and “Cement Mills” played the final match with the “Security Stars”
scoring 3 goals to 2 goals.

CONNECT Development Program

Preparing them for the challenges ahead, new
and recently promoted managers undergo an
extensive training program internally known
by the name of CONNECT. This program is
focused around 4 key modules to support our
new managers as they transition to leading
teams, taking on more challenging roles. These
4 modules are:
• CONNECT to my Purpose
• CONNECT with my Team
• CONNECT at CEMEX
• CONNECT within the Ecosystem
This 8-week online training program is meant
to provide new managers with foundation
knowledge that will be valuable in all areas
across the organization. Challenging as it is,
this program is not a self-paced program and
participants are given various assignments with
deadlines along the program.

اإلحتفال بعامل وموظفي سيمكس
عاملنا رس نجاحنا! شعار تتبناه سيمكس وحملته يف إحتفالها بعاملها يف عيد العامل .قامت سيمكس بعقد إجتامعها الربع سنوي لعرض األداء وأحوال السوق عىل موظفيها يف
كال من القاهرة وأسيوط وتبعته برسالة تقدير وعرفان لكل العاملني بالرشكة من موظفني وعامل .دامئا ما تفخر سيمكس بكون عاملها رمزا لإلنضباط واإلخالص يف العمل وكونهم
السبب الرئييس وراء كل نجاح.
كرة القدم تجمعنا دامئا
مرة أخرى قامت سيمكس بتنظيم دورتها السنوية لكرة القدم والتي تنظمها األقسام الداخلية خالل شهر رمضان .وقد جرت الدورة يف إستاد أسمنت أسيوط يف محافظة أسيوط،
حيث تنافست أقسام عديدة بفرقها للفوز بكاس الدورة .وقد كانت املنافسة شديدة ،إال أنه ووفقا لقواعد اللعبة ،وصل فريقني فقط للمباراة النهائية .حيث لعب فريق "نجوم
األمن" مع فريق "طواحني األسمنت" املباراة النهائية ،وسجل فريق "نجوم األمن" عدد  ٣أهداف مقابل هدفني.

برنامج التنمية "كونكت"
رغب ًة يف إعداد املديرين ملواجهة التحديات املنتظرة ،يخضع من ترقي أو إنضم حديثا لفريق اإلدارة إىل برنامج تدريبي داخيل مكثف يُعرف باسم "كونكت" .ويركز هذا الربنامج
ٍ
وحدات تدريبية ،وهي مناذج تقوم بدعم املديرين الجدد يف مرحلتهم اإلنتقالية لقيادة الفرق ،مام ُيكنهم من تحمل املزيد من املهام والتحديات .وهذه الوحدات
عىل أربعة
التدريبية هي:
•التواصل مع هديف
•التواصل مع فريقي
•التواصل يف سيمكس
•التواصل يف إطار النظام البيئي
ويقصد بهذا الربنامج التدريبي اإللكرتوين ،الساري ملدة مثانية أسابيع ،أن يتم موافاة املديرين الجدد مبعلومات معرفية أساسية لها قيمتها يف جميع املجاالت عىل مستوى املؤسسة.
وعىل سبيل التحدي ،يتبع الربنامج نظام محدد باألهداف حيث يقوم املشاركون بتنفيذ مهام عدة ويف غضون مواعيد محددة عىل مدار الربنامج.

كل التقدير لمن يقودون مسيرة العمل الحقيقية
من يأيت يف مقدمة أولويات العمل لدينا؟ نعم إجابتك صحيحة!

إنهم موظفونا!

عىل مدار السنني ،أثبت موظفو سيمكس أنهم العصب الرئييس والركيزة األساسية لجميع اإلنجازات التي حققتها الرشكة .فمع مرور األيام كان تفانيهم وسعيهم الدؤوب لتحقيق
النتائج هو ما خلق الوضع الذي تتمتع به الرشكة وعاونها عىل النمو والتطوير .وكرد لهذا التفاين ،فإن سيمكس تضع عامليها نصب أعينها.
ولهذا تم تصميم مبادرات وإعداد برامج متنوعة واإلستثامر إلنشاء بيئة عمل تتسم بالديفء واملودة واألمان لكل العاملني لدينا ،حيث ُيكنهم املشاركة فيها وتنميتها .ويف هذا العدد،
فقد اخرتنا لكم بعض النشاطات التي قمنا بتنفيذها مؤخرا ملعاونتنا عىل الحفاظ عىل هذا املناخ الدافئ والذي نطلق عليه "بيتنا الثاين".
تجديد العيادة يف مصنع أسيوط
تضع سيمكس صحة العاملني يف موضع األولوية لديها حيث قامت ُمؤخرا بتجديد العيادة الطبية يف مصنع أسمنت أسيوط .فباإلضافة إىل عمليات تحديث البنية التحتية ،مثل
األعامل التي جرت لتحديث نظام التهوية بالعيادة ،تم أيضا تركيب معدات طبية جديدة .وكان من ضمن هذه املعدات جهاز رصد ،وجهاز غسل وتنظيف العني ،وجهاز حائطي
لقياس ضغط الدم ،وجهاز لتحليل مؤرشات الجسم ،وجهاز لتحليل أكسيد الكربون .وعالوة عىل ذلك ،تعمل سيمكس عىل إجراء صيانة دورية ملعدات العيادة لضامن توفري العناية
الطبية الالئقة حني يحتاج اليها عامليها ومقاوليها.
عائلة سيمكس! ديفء من القلب
سواء كانت سيمكس ترحب بالعام الجديد أو تحتفل بشهر رمضان أو تحتفي بإنجازاتها ،دامئا ما نجد عائلة سيمكس تجتمع مع بعضها البعض! فموظفينا يقضون أوقاتا سعيدة
ٍ
ذكريات سعيدة لهم يف مقر العمل .شاهدوا معنا بعض الصور التي التُقطت يف مناسبات وفاعليات جرت يف أسيوط
ويتشاركون الطعام ويأخذون الصور ويجتمعون سويا لخلق
ويف القاهرة .وتحية حارة إىل من يقودون النجاح!

Safety Time Out Campaign
In quest of developing employee’s health & safety culture and advancing safety performance - with the ultimate
goal of reaching zero incidents - CEMEX rolled out the "Safety Time Out” initiative. The campaign mandates all the
operations across the region to stop for two hours to discuss Asia, Middle East and Africa’s incidents learning points
and to emphasize the safe behavior and importance of the implementation of risk assessment.
During the time out, the Health and Safety department stressed on the importance of using the "Take5” personal risk
assessment tool which is one of the vital assessments conducted before every different activity on daily basis. It is
conducted by the employees themselves and encourages them to think about the risks related to their assigned
activities and their control measures. This tool is based on 5 main fundamentals.

وقت مستقطع من أجل السالمة
أطلقت الرشكة مبادرة توعية ملناقشة الدروس املستفادة من الحوادث التي وقعت يف منطقة إقليم أفريقيا وآسيا والرشق األوسط بهدف تطوير ثقافة السالمة والصحة املهنية
 قامت الرشكة بتعليق جميع األعامل يف اإلقليم ملدة ساعتني حثت فيهم موظفيها عىل إتباع السلوك، وليتحقق هدف صفر حوادث، ولتحسني أدائهم تجاه السالمة.لدي موظفيها
.اآلمن وأهمية إستخدام تقييم املخاطر
كام قامت إدارة السالمة والصحة املهنية بالتأكيد عىل رضورة اإللتزام بإستخدام أداة تقييم املخاطر "خمس خطوات لتحافظ عيل حياتك" والتي تعترب من أفضل وسائل تقييم
 التعامل مع األداة يتم بشكل فردي من قبل العامل املكلف وقبل القيام بتنفيذ أي عمل وبشكل يومي بغرض.املخاطر والتي يتم إستخدامها قبل القيام بأي عمل يتم التكليف به
. وتعتمد هذه األداة عيل الخمس مراحل الرئيسية،التعرف عيل املخاطر املحيطة باملهمة ووسائل السيطرة عليها

Stop, Look, Walk Around

قف وأنظر وإستكشف مكان العمل حولك

STEP
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STEP

01

Think Through the Task

?Do I understand what needs to be done
?Have I got the correct PPE for this task
Are tools & equipment I am going to use
?in safe working order
?Do I need help for this task

•
•
•

Identify the Hazards

?What could go wrong
?How could I or others get hurt

•

فكر يف العمل املكلف به

تعرف عيل الخطر

• هل انا أفهم ما أحتاج ايل القيام به؟
• هل لدي مهامت الوقاية املناسبة لهذا العمل؟
• هل األدوات واملعدات التي سوف أستخدمها يف
إنجاز هذا العمل سليمة وآمنة؟
• هل أحتاج مساعدة يف القيام بهذا العمل؟

STEP

04

• ما الخطأ الذى ميكن أن يحدث؟
• كيف ميكن ان تحدث اصابة ىل أو لآلخرين؟

Control & Communicate

What do I need to do to ensure my
?personal safety

أدي عملك بأمان

•

تحكم ىف املخاطر وتواصل مع اآلخرين
• ما الذى ميكنني عمله لضامن سالمتي؟

Do the Job Safely
?Can I do the job safely

•
•

•

•هل ميكن ان اقوم بهذا العمل بأمان؟

STEP

05

STEP

03
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