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Message from the CEO
Focus and discipline! The keys to compete!
While it is time to greet our stakeholders with a new year, It is also time to farewell a very tough one for us. Just as much as the
market forces have been hitting the industry, we have been putting all our experiences together to sail safely and not drift away
from our purpose; providing premium products and services to our customers in Egypt.
Coming from a very tough year, we have been agile, flexible and responsive. We encountered many unfavorable situations and
took many hard decisions. Yet, we managed to achieve a new record in safety management by operating 45 months in a row
free of employee loss time injuries while extending the standards to our contractors leading to achieving the same record for 14
months in a row. As an outlook on the new year, we are hopeful that with the continuation of our focus and discipline, we will be
able to maintain our status and take steady steps towards our goal. With opportunities in the horizon, we are happy to be making
the correct decision to continue our legacy in building and continuously developing a better future for Egypt!
Carlos E. Gonzalez
Chief Executive Officer

رسالة من الرئيس التنفيذي
!الرتكيز والنظام هام السبيل لتعزيز املنافسة

، فبينام كانت قوى السوق تقوض أركان الصناعة وبقوة. كام حان الوقت لتوديع عا ًما كان صع ًبا للغاية علينا،لقد آن األوان لتقديم التحية لرشكائنا األعزاء وتهنئتهم بالعام الجديد
. أهدافنا التي تتمثل يف تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة لعمالئنا يف مرص،كنا نجمع كل خرباتنا لتساعدنا عىل ان نسري بأمان وأال ننجرف بعي ًدا عن أهدافنا ومرامينا
. لقد واجهنا العديد من املواقف الغري سارة وأتخذنا الكثري والكثري من القرارات الصعبة. فإننا نظل نتمتع باملرونة وحسن التجاوب،ونحن عىل أعتاب الخروج من عامٍ صعب للغاية
 شهر بدون أي حادث إنقطاع عن٤٥  فلقد إستطعنا أن نحقق الكثري من النجاحات يف مجال السالمة والصحة املهنية إذ متكننا من القيام بأعاملنا عىل مدار،وبالرغم من ذلك
 نتمنى أن نواصل مسريتنا بكل تركيز وتنظيم، عندما ننظر إىل العام الجديد. شهرا بدون أي حادث إنقطاع عن العمل١٤ العمل كام قمنا مبشاركة املعايري مع مقاولينا محققني
 سيسعدنا أن نتخذ القرارات الصائبة ملواصلة مسريتنا، ومع ظهور الفرص يف األفق أمامنا.وانتظام لنتمكن من الحفاظ عىل وضعنا وعىل أن نسري يف خطوات ثابتة نحو أهدافنا
!نحو بناء مستقبل أفضل ملرص وتطويره باستمرار
كارلوس جونزالز
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

What’s going on?
We strive to listen! Everything around us is changing but our resolutions for the new year never do! Here’s to a new year in which
we continue to listen to our customers and communities and serve them with all our hearts. Our teams in the field listened to
our customers’ needs and translated this to innovative products and solutions and helped them start the journey towards their
business transformation. In this new year, we are delighted to be providing our customers with tools like CEMEX GO which is
assisting them to develop their businesses and take decisions that are financially sound.
Likewise, our teams everywhere observe our community and listen to its stories to assess the requirements for its development
thus, help us channel our efforts and social investments to the correct initiatives. We are thrilled to be launching initiatives to
empower our communities, spread awareness and increase employability, hence continuing to work towards building a better
future.
In this issue of CEMEX Print, we share with you more on our business. Our handpicked topics for this issue include:
• Launch of CEMEX Go digital platform in Egypt
• CEMEX contribution to New Assiut Barrage mega project
• CEMEX’s global recognition for Net Social Value
• "Stay Safe! Stay Sound!" initiatives at CEMEX
Zeinab Hegazy
Strategic Communication and Public Affairs Director

ماذا يحدث لدينا؟

 إال أن قرارتنا وتوجهاتنا بالنسبة للعام الجديد لن تتغري مطلقا! فنحن وعىل أعتاب العام الجديد،إننا نسعى وبكل جدية لنستمع لآلخرين! ولهذا فرغم أن كل يشء حولنا يتغري
 بل، إن فرق العمل لدينا يف السوق يستمعون ملتطلبات العمالء ويتجاوبون معهم. بل وتقديم خدماتنا إليهم بكل تقدير وتفهم واهتامم،نواصل التجاوب مع عمالئنا ومجتمعاتنا
ٍ
 يسعدنا أن نقدم لعمالئنا وسائل، ويف هذا العام الجديد.منتجات وحلول مبتكرة تعينهم عىل البدء يف رحلتهم نحو إحراز نقلة نوعية رائعة يف إدارة أعاملهم
ويحولون ذلك إىل
. والذي سيُعينهم عىل تطوير أعاملهم واتخاذ قرارات مالية سليمة،" مثل "سيمكس جو،تكنولوجية
 مام يسعدنا عىل تنظيم جهودنا وتوجيه، وذلك لغرض تقييم متطلبات تطوير املجتمع،كام تنظر فرق العمل لدينا أيضا إىل املجتمع املحيط بنا يف كل مكان وتستمع لرؤيته ورواياته
ٍ  نحن متحمسون للغاية إلطالق مبادر.استثامراتنا املجتمعية نحو املبادرات الصحيحة
 بحيث نواصل، بل وزيادة فرص العمل بها،ات من شأنها متكني مجتمعاتنا ونرش الوعي فيها
.توجهنا نحو بناء مستقبل افضل
: مواضيعنا املختارة لهذا العدد تتضمن.يف هذا العدد من سيمكس برينت نشارككم أخبار أعاملنا
•انطالق املنصة الرقمية "سيمكس جو" يف مرص
•مساهمة سيمكس يف املرشوع الضخم لقناطر أسيوط الجديدة
•التقدير العاملي لقيمة سيمكس اإلجتامعية
•مبادرات "السالمة أوال ودامئا!" يف سيمكس
زينب حجازي
رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية

Regional President of CEMEX visits Egypt
Head Office in Cairo and the Cement Plant in
Assiut
Joaquin Estrada, Regional President of Africa, Middle East and Asia
Region at CEMEX visited Egypt during last October as part of his
tours in the region. During his stopover, Estrada met with different
teams in Cairo Head Office and Assiut Cement Plant and was able
to see the progress that was done on many frontiers during the
preceding duration.
Throughout his stay, Estrada visited the renovated Mechanical
Workshop, the Paper Bags Factory, the Fleet Garage and the
Compost Plant which produces the Alternative Fuel used by the
Cement Plant as a clean energy source. Employees in all areas were
able to share their success stories, and best practices and discuss
the improvements they have applied in their various areas.
"It was an excellent opportunity for our staff to showcase the different
initiatives and the outcomes of the intense improvement plans that
were carried out in the past few months," commented Mostafa Akl,
Plant HR Director at CEMEX. He added, "our employees put their
hearts in whatever they do, bringing value to our diverse business
and creating ripples of positive change."

الرئيس اإلقليمي لسيمكس يزور المقر الرئيسي بالقاهرة
ومصنع األسمنت بأسيوط
 التقى إسرتادا، وخالل زيارته. بزيارة ملرص ضمن جولته يف املنطقة، الرئيس اإلقليمي لسيمكس عن منطقة أفريقيا والرشق األوسط وآسيا،يف شهر أكتوبر املايض قام خواكني إسرتادا
. حيث إطلع عىل تطورات العمل التي جرت عىل مختلف األصعدة خالل الفرتة املاضية،بالعديد من فرق العمل يف املقر الرئييس بالقاهرة ويف مصنع أسمنت أسيوط
كام تفقد إسرتادا خالل زيارته الورشة امليكانيكية املجددة ومصنع األكياس وساحة إنتظار مركبات الشحن ومصنع السامد العضوي الذي يقوم بإنتاج الوقود البديل املستخدم يف
. كام ناقشوا التحسينات التي قاموا بها يف مختلف املجاالت، وقد تشارك العاملني يف كافة املناطق بقصص نجاحهم وأفضل مامرساتهم.مصنع األسمنت باعتباره مصدر للطاقة النظيفة
 رئيس قطاع املوارد البرشية يف املصنع قائالً" لقد كانت فرصة ممتازة لفريق العمل لدينا أن يستعرض مختلف املبادرات ونتاج خطط التحسينات املكثفة،رصح مصطفى عقل
 مام يعطي القيمة ألعاملنا ويساعد عىل إحراز العديد من، كام أضاف قائال أن "عاملينا يعملون بكل حامس يف جميع مهامهم."والتي تم تنفيذها عىل مدار األشهر القليلة املاضية
."التغيريات اإليجابية

Deliberating with Minister of Environment on
Industry Issues and Environmental Concerns
Building on good long-term relationship with the Ministry
of Environment, a delegation from CEMEX represented
in its CEO, Carlos Gonzalez, Ossama Anis, Environment
and Sustainability Director at CEMEX and Zeinab
Hegazy, Strategic Communication and Public Affairs
Director at CEMEX visited Her Excellency Dr. Yasmine
Fouad the Minister. CEMEX team discussed the efforts
shared by the company to sustain its compliance to the
Egyptian and international environmental standards and
demonstrated the different success stories to achieve
that goal.
The team presented the latest initiatives carried out
by the company to further upgrade its environmental
performance, such as the Research and Development
efforts put together to develop breakthrough
environmentally friendly cement lines. The manufacturing
of these innovative products utilizes a reduced clinker
factor thus, reducing the amount of carbon dioxide
emissions and contributing to a greener industry.
The minister also listened to CEMEX demonstrating its
exemplary efforts to help address the municipal solid
waste problems in the Governorate of Assiut. CEMEX
utilizes its Refuse Derived Fuel plant to produce an
alternative fuel source from the municipal waste; that is
used afterwards to fuel the cement kilns.
"Working hand in hand with the Ministry of Environment
helps us to align goals for a greener industry," stated Anis.
He elaborated, "This in turn translates on the ground into
tactics covering all our operations to ensure alignment
for cleaner production."

نقاش مع وزير البيئة حول الموضوعات الصناعية
والمشكالت البيئية
 املدير التنفيذي، وقد تشكل الوفد من كارلوس جونزالز. وزيرة البيئة، أجرى وف ًدا من سيمكس زيارة ملعايل الدكتورة ياسمني فؤاد،دعام للعالقة الطيبة طويلة األمد مع وزارة البيئة
 وقد ناقش الوفد مختلف الجهود التي بذلتها الرشكة للحفاظ عىل. رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية، وزينب حجازي، رئيس قطاع البيئة والتنمية املستدامة، وأسامة أنيس،للرشكة
. كام استعرض مختلف النجاحات التي حققتها الرشكة يف سبيل إنجاز أهدافها الرامية للحفاظ عىل البيئة وحاميتها،التزامها باملعايري البيئية املرصية والدولية
 أثناء. وكان من ذلك ما أجرته الرشكة يف جهود بحثية لتطوير خطوط أسمنت صديقة للبيئة،وقد استعرض الوفد آخر املبادرات التي أجرتها الرشكة يف سبيل تحسني األداء البيئي
 وبالتايل تقليل مقدار انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واملساهمة يف انشاء صناعة تراعي البيئة بصورة،عملية تصنيع هذه املنتجات املبتكرة يتم إستخدام نسبة مخفضة من الكلنكر
.أفضل
 حيث تستخدم،كام استمعت الدكتورة وزيرة البيئة أيضً ا إىل ما استعرضته سيمكس من جهود حثيثة لدعم التعامل مع مشكالت املخلفات البلدية الصلبة يف محافظة أسيوط
.سيمكس مصنعها إلنتاج الوقود امل ُستخلص من النفايات لغرض توفري مصدر وقود بديل من املخلفات البلدية ثم تستخدمه الحقا يف أفران األسمنت
 كام أوضح أن "هذا بدوره ينعكس عىل ارض،" رصح أنيس بأن "العمل يدا بيد مع وزارة البيئة سيعيننا عىل توجيه أهدافنا نحو صناعة تراعي البيئة بصورة أفضل،ويف هذا الصدد
." مبا يضمن التوجه نحو عملية إنتاج صديقة للبيئة مبقدار أكرب،الواقع يف صورة مخططات تغطي جميع عملياتنا

His Excellency Dr. Mohamed Maait Receives
CEMEX Management at his Office

Opening doors for discussion with investors, H.E Dr. Mohamed Maait, Minister of Finance received representatives of CEMEX’s
management team last September. Attending from CEMEX, Carlos Gonzalez, CEO, was accompanied by Galal Abdel Samie,
Business Service Organization Director, Khaled Ghazy, General Counsel and Zeinab Hegazy, Strategic Communication and
Public Affairs Director.
Discussions revolved around the cement industry in Egypt, the challenges it is facing and the possible ways for the market to
reach equilibrium. Several market variables where dwelled upon and factors that attract foreign investments were deliberated.
"It is important to take opportunities to discuss different economic indicators," commented Galal Abdel Samie. He elaborated,
"reading into the numbers and outlining the economic platform in alliance with different stakeholders help us better position our
business and channel investments in the right directions."

 محمد معيط يستقبل إدارة سيمكس/سيادة الدكتور
في مقره
. محمد معيط عددا من ُممثيل فريق إدارة سيمكس يف مكتبه يف أواخر شهر سبتمرب/ إستقبل السيد وزير املالية معايل الدكتور،يف مبادرة منه لفتح املجال للحوار مع املستثمرين
 وخالد، رئيس قطاع تنظيم خدمات األعامل،كان من بني السادة الحضور عن سيمكس كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب يصحبه جالل عبد السميع
. رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية، وزينب حجازي، رئيس قطاع الشئون القانونية،غازي
 وقد تناول النقاش مختلف املتغريات. وكذلك السبل امل ُمكنة للوصول بالسوق إىل مرحلة التوازن،وقد دار النقاش حول صناعة األسمنت يف مرص والتحديات التي تواجه الصناعة
.التي يشهدها السوق باإلضافة إيل العوامل الجاذبة لإلستثامرات األجنبية
 كام أضاف بأن "اإلطالع عىل األرقام وتخطيط القاعدة اإلقتصادية بالتعاون مع،"رصح جالل عبد السميع بتعليق قائال "من املهم ان نسعى ملناقشة مختلف املؤرشات االقتصادية
".مختلف الرشكاء هو امر من شأنه وضع أعاملنا يف موضع أفضل وتوجيه إستثامراتنا نحو الطريق الصحيح

CEMEX Supplies Cement for Suez Canal
Tunnels Project in Port Said
CEMEX was awarded the project to supply its high-quality concrete and
cement products for one of the major infrastructure projects running in
the country. The project entailed supplying over 500,000 cubic meters of
concrete and approximately 760,000 tons of cement.
CEMEX is supplying 350,000 cubic meters of concrete and 160,000 tons
of cement for the construction of two tunnels that extend from the outskirts
of the city of Port Said in northeast Egypt to the Sinai Peninsula, passing
under the Suez Canal. The construction of the two 4-kilometer tunnels
required the installation of three ready-mix batch plants on site to fulfill the
project’s concrete demands.
Additionally, CEMEX is participating in the transformation of the Suez Canal
area by supplying 132,000 cubic meters of concrete and 600,000 tons of
cement for the development of the commercial East Port Said seaport, a 4.5-kilometer construction area.
CEMEX is committed to improving logistics in every country where it operates. This positively impacts communities, creating
more efficient transportation while fostering economic development and a better quality of life.
"As one of the main building materials suppliers, we take great pride in our participation in the development of these major
infrastructure projects that will make a direct, positive impact on Egypt," said Tarek Hammam, Vice President of Ready Mix
& Institutional Sales, CEMEX Egypt. "At CEMEX, our goal is to exceed our customers’ expectations by providing high-quality
building materials together with a superior customer experience."
This project is part of the Egyptian government’s plan for the development of the Sinai Peninsula by improving accessibility.
Historically, the only access to Sinai was through a single tunnel, slowing development possibilities and hindering transportation
to and from Egypt’s mainland. The Suez Canal project is a milestone for both Egypt and the company.

سيمكس تقوم بتوريد األسمنت في مشروع أنفاق قناة
السويس ببورسعيد
.ُمـنحت سيمكس عقد لتوريد الخرسانة واملنتجات األسمنتية عالية الجودة ألحد مرشوعات البنية التحتية العمالقة التي تنفذ يف مرص
 تقوم سيمكس. ألف طن من األسمنت٧٦۰  ألف مرت مكعب من الخرسانة وما يقارب٥۰۰ إستلزم هذا املرشوع توريد ما يزيد عن
 وذلك لغرض إنشاء نفقني ميتدان من ضواحي مدينة بورسعيد، ألف طن من األسمنت١٦۰ ألف مرت مكعب من الخرسانة و٣٥۰ بتوريد
 وقد إستلزمت عملية إنشاء النفقني اللذان. حيث ميران من أسفل قناة السويس،يف الشامل الرشقي من مرص إىل شبه جزيرة سيناء
. وذلك للوفاء مبتطلبات املرشوع من الخرسانة،ميتدان ملسافة أربعة كيلومرتات القيام بإنشاء ثالثة محطات للخرسانة الجاهزة يف املوقع
 ألف مرت١٣٢  وذلك من خالل توريد، تشارك سيمكس يف عملية التحول الكربى التي تجري يف منطقة قناة السويس،وعالوة عىل ذلك
 وهي منطقة إنشاء متتد ملسافة، ألف طن من األسمنت لغرض تطوير امليناء البحري التجاري برشق بورسعيد٦۰۰مربع من الخرسانة و
. كيلومرت٤,٥ تقدر بـ
 مع السري، حيث يتم إنشاء نظم نقل تتسم بالكفاءة املرتفعة، وهذا من شأنه إحداث تأثري إيجايب عىل املجتمعات،دامئا ما تلتزم سيمكس بتطوير حركة النقل يف أي بلد تعمل فيه
 نائب الرئيس لشئون املبيعات املؤسسية والخرسانة الجاهزة قائالً "باعتبارنا أحد املوردين الرئيسيني ملواد، علق طارق هامم.قدما يف التطوير اإلقتصادي وخلق مستوى حيايت أفضل
 كام أضاف قائالً "إن هدفنا يف سيمكس يتمثل." فإننا نفتخر مبشاركتنا يف تطوير وتنمية املرشوعات الكربى للبنية التحتية ألنها مرشوعات لها أثرها اإليجايب املبارش عىل مرص،البناء
." مع توفري تجربة عمالء فريدة، وذلك من خالل توفري مواد بناء تتسم بجودة فائقة وصالبة منقطعة النظري،يف أن نعمل عىل نح ٍو يفوق توقعات عمالءنا
 كان املدخل، فمن املنظور التاريخي. حيث تطمح بذلك إىل تحسني إمكانية التواصل بها،ويُعترب املرشوع مبثابة جز ٍء من خطة الحكومة املرصية لتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء
 ويعترب. مام ساهم يف اإلبطاء من عمليات التنمية الشاملة فيها وإعاقة عمليات النقل واإلنتقال منها إىل األرايض املرصية الرئيسية والعكس،الوحيد إىل سيناء يتمثل يف نفقٍ واحد
.مرشوع قناة السويس مبثابة حدثاً بارزا ً وعالمة فارقة بالنسبة ملرص وللرشكة

CEMEX participates in "Invest in Egypt" Press
Conference held at the Ministry of Investment and
International Cooperation
Recognized as an investment leader, CEMEX was invited to take part in the "Invest in Egypt" press conference held at the Ministry
of Investment and International Cooperation. The press conference included 25 of the large companies investing in Egypt;
coming from Africa, Europe and the Americas and contributing to the Economy with capital investment, job opportunities and
transfer of knowledge in heavy industries and others.
During the press conference, Carlos Gonzalez, CEO of CEMEX in Egypt talked about CEMEX’s journey in Egypt which started
two decades ago. Gonzalez highlighted the capital investments amounting to $460 million that were injected in the business.
"Participating in similar events gives us a chance to share the successes that CEMEX has made in the Egyptian market and
allows us to tell our story to other investors," commented Zeinab Hegazy, Strategic Communication and Public Affairs Director in
CEMEX. She elaborated, "by participating today, we aim to encourage other foreign investors to bring their businesses to Egypt
and see the market potential just like we did."
Gonzalez also elaborated on the different social investment activities conducted by CEMEX in the Governorate of Assiut,
supporting the nearby communities and paying back to the community. In his speech, he shared the success stories in support
of education enabling initiatives in the governorate in addition to the considerable investments in the 3 Refuse Derived Fuels
plants built and operated by CEMEX in Upper Egypt.

"سيمكس تشارك في المؤتمر الصحفي "استثمر في مصر
التابع لوزارة اإلستثمار والتعاون الدولي
 تم دعوة سيمكس للمشاركة يف املؤمتر الصحفي "إستثمر يف مرص" الذي انعقد يف مقر،ً باعتبارها كيانا إستثامرياً رائدا
 تأيت. وقد شارك يف املؤمتر خمسة وعرشون رشكة كربى من الرشكات املستثمرة يف مرص.وزارة اإلستثامر والتعاون الدويل
 وتساهم يف دعم األقتصاد برأس مال إستثامري وفرص عمل وتنقل التكنولوجيا،الرشكات من أفريقيا وأوروبا واألمريكتني
.يف الصناعات الثقيلة وأشياء أخري
تحدث كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لسيمكس يف املؤمتر الصحفي عن مسرية سيمكس يف
 مليون دوالر٤٦۰  يف حديثه أوضح جونزالز أن الرشكة لديها إستثامرات رأساملية تقدر بـ.مرص والتي بدأت منذ عقدين
. وهي إستثامرات تم ضخها يف مجال أعامل الرشكة مبرص،أمرييك
 رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية يف سيمكس قائلة أن "املساهمة يف فعاليات كهذه متنحنا الفرصة،كام علقت زينب حجازي
 كام."للتشارك مع اآلخرين يف النجاحات التي حققتها سيمكس يف السوق املرصي واستعراض مسريتنا امام باقي املستثمرين
أوضحت قائلة "إن مشاركة الرشكة اليوم يف هذه الفعالية هي مشاركة تطمح فيها إىل تشجيع املستثمرين األجانب اآلخرين
." مثلام فعلنا متاما،عىل الدخول بأعاملهم يف مرص والتعرف عىل إمكانات السوق املرصي
تحدث جونزالز أيضا عن مختلف النشاطات االجتامعية التي تجريها سيمكس يف محافظة أسيوط لدعم املجتمعات
 كام أستعرض يف كلمته مسرية النجاح التي حققتها الرشكة لدعم التعليم وتسهيل املبادرات.املجاورة والعمل عىل تنميتها
 عالوة عىل مقدار اإلستثامرات التي تم ضخها يف املصانع الثالثة الستخالص الوقود من النفايات والتي،التعليمية يف املحافظة
.قامت سيمكس بإنشائها وإدارتها يف صعيد مرص

CEMEX Invests in Youth and Fosters Initiatives
in Upper Egypt Universities
CEMEX Sponsors a Competition in the Faculty of Fine Arts in Assiut
University
Consistently, CEMEX initiates and sponsors various activities in
conservation and advancement of culture and heritage. Recently, CEMEX
partnered with the Faculty of Fine Arts in Assiut University to launch a
unique art competition in Assiut. The different tracks of the challenge
required the students to use cement to produce different art crafts. The jury
panel included professors from the faculty who worked on assessing the
submitted works in reference to the predetermined assessment criteria. All
winning projects received an award in addition to recognition certificates
distributed to all participating students and supervising professors for their
contribution.
CEMEX Sponsors the International Conference on Civil and
Environmental Engineering in Minya University
CEMEX sponsored the 2018 International Conference on Civil and
Environmental Engineering organized by the Faculty of Engineering in Minya University. The conference aims to provide a
platform for researchers, engineers and academics as well as industrial professionals from all over the world to present their
research and development activities in civil and environmental engineering.
CEMEX supports scientific research and promotes research on environmental conservation by encouraging constructive
and purposeful conferences and events. Developing and sustaining the environment is an essential objective at CEMEX and
sponsorship of such events aligns with the corporate objectives towards a cleaner more sustainable environment.

سيمكس تستثمر في الشباب وتقوم برعاية المبادرات في
الجامعات بصعيد مصر
سيمكس ترعى مسابقة كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط
 تطلق وترعى سيمكس العديد من النشاطات واملبادرات املتعلقة بالحفاظ عىل،كعادتها
 مؤخرا ً قامت سيمكس بإجراء رشاكة مع كلية الفنون.الثقافة والرتاث ودعمهام وتحديثهام
. وذلك لعمل مسابقة فريدة من نوعها لألعامل الفنية بأسيوط،الجميلة بجامعة أسيوط
وقد إستلزمت مسارات املسابقة املتنوعة أن يقوم الطالب بإستخدام مادة األسمنت لغرض
 ضمت لجنة التحكيم أساتذة من كلية الفنون الجميلة.إنتاج األعامل الفنية املختلفة
 تسلمت.والذين قاموا بتقييم األعامل الفنية املقدمة طبقا للمعايري التي تم وضعها مسبقا
املرشوعات الفائزة جوائز تشجيعية كام حصل جميع املشاركني وأساتذة اإلرشاف عىل
.شهادات التقدير للمشاركة وللجهود املبذولة يف املسابقة
سيمكس تتوىل رعاية املؤمتر الدويل للهندسة املدنية والبيئية بجامعة املنيا
 والذي نظمته۲۰١۸ قامت سيمكس برعاية املؤمتر الدويل للهندسة املدنية والبيئية لعام
 يهدف املؤمتر إىل توفري منصة لتبادل الخربات بني الباحثني واملهندسني.جامعة املنيا
 عرب هذه املنصة يقوم املهتمون.واألكادمييني وكذلك العاملني بالصناعة عىل مستوى العامل
 تقوم.بعرض أبحاثهم وما يجرونه من نشاطات تطوي ٍر يف مجاالت الهندسة املدنية والبيئية
،سيمكس برعاية البحث العلمي وتسعى لتطوير البحوث يف مجال الحفاظ عىل البيئة
 إن تطوير البيئة.وذلك من خالل تشجيع ودعم املؤمترات والفاعليات البناءة والهادفة
 حيث تعترب عملية رعاية تلك الفعاليات،والحفاظ عليها هو هدف رئييس لدى سيمكس
.امر يتامىش مع اهداف الرشكة الرامية لخلق بيئة اكرث نظافة واستدامة

Eye on Environment
CEMEX Solves Quossia Solid Waste Problem
Addressing a big environmental, safety and hygiene problem in
Quossia City, CEMEX lead an initiative to transfer the Municipal
Solid Wastes (MSW) accumulated in the city to its compost
plant. The accumulated MSW was estimated to be 2000 tons
which elevated the potential of hazardous incidents in the area.

نظرة على البيئة
سيمكس تحل مشكلة املخلفات البلدية الصلبة يف القوصية
يف إطار جهودها الرامية إىل التعامل عىل املشاكل الخاصة بالبيئة والسالمة والصحة يف
 تولت سيمكس قيادة مبادرة تهدف إىل نقل املخلفات البلدية الصلبة،مدينة القوصية
، طن۲۰٠٠  تقدر كمية املخلفات بحوايل.املرتاكمة باملدينة إىل مصنعها للسامد العضوي
.وهي كمية من شأنها رفع إمكانية وقوع حوادث خطرة يف املنطقة

"At CEMEX we work with an eye on the surrounding environment,"
commented Ossama Anis, Environment and Sustainability
Director at CEMEX. He also added, "our teams do not spare
an effort to positively contribute to the different communities
in which we do business. Being responsible is inherent in our
corporation’s DNA."
To eliminate the future hazards of the transferred waste, in the
cement plant, the waste will be further processed to generate 477
tons of Refuse Derived Fuel (RDF). RDF is a form of alternative
fuel that is used to produce cement. The amount of created RDF
will save on the consumption of around 216 tons of petcoke yet
benefiting the environment from another angle.
CEMEX Sponsors Biodiversity Conference in Sharm El
Shiekh
CEMEX sponsored the "14th Conference of the Parties to the
Convention on Biological Diversity" held in the duration between
17th and 29th of November in Sharm El Shiekh, Egypt. The
conference hosted key decision makers from more than 190
countries to discuss various environmental issues.
The audiences of the conference included governments, NGOs,
youth, indigenous people, cities, business and intergovernmental
organizations and other concerned parties. Delegations
deliberated on ways to cease the harm to biodiversity and to
sustain the different ecosystems on which billions of people rely
on for food, water and healthcare.
"Taking part and contributing to similar activities enforces our
standpoint as a responsible company that does not only comply
to the Egyptian and international environmental standards, but
also actively engages in initiatives and activities that promote
the protection of nature," commented Zeinab Hegazy, Strategic
Communication and Public Affairs Director at CEMEX.
It is worth mentioning that CEMEX headquarters in Mexico also
participated in the activities of the 13th round of the conference
which was held in Cancun, Mexico, in December 2016. CEMEX
reiterated its active role in protecting the biodiversity in our planet
through the signing of the Cancun Business and Biodiversity
Pledge.

 رئيس قطاع البيئة والتنمية املستدامة يف سيمكس بتعليق قائال،وقد أدىل أسامة أنيس
" كام أضاف قائالً إن "فرق."أننا يف سيمكس نراعي متاما البيئة املحيطة بنا خالل عملنا
العمل لدينا ال يؤلون جهدا للمشاركة الفعالة مع مختلف املجتمعات التي نجري بها
". فتح ُملنا للمسئولية هو سلوك متأصل لدى رشكتنا.أعاملنا
 تم إجراء املزيد من املعالجة،ووصوال إلزالة املخاطر املستقبلية ملا تم نقله من نفايات
 ويعترب هذا. طناً من الوقود املستخلص من القاممة٤٧۷ يف مصنع األسمنت لغرض إنتاج
 وميكن للكمية التي يتم.النوع من الوقود مصدر طاقة بديلة يُستخدم إلنتاج األسمنت
 مبا، طن من الفحم البرتويل٢١٦ إنتاجها من الوقود البديل أن توفر إستهالك ما يقارب
.يعود بالفائدة عىل البيئة من جهة أخرى
سيمكس ترعى مؤمتر التنوع البيولوجي الذي إنعقد يف رشم الشيخ
 والذي،"قامت سيمكس برعاية "املؤمتر الرابع عرش ألطراف اتفاقية التنوع البيولوجي
. مرص،إنعقد خالل الفرتة من السابع عرش إىل التاسع والعرشين من نوفمرب برشم الشيخ
 وذلك ملناقشة، دولة١۹٠ وقد إستضاف املؤمتر عددا من صناع القرار مام يزيد عن
.املوضوعات املتعلقة بالبيئة
وقد كان من ضمن الحضور يف املؤمتر العديد من الحكومات والجمعيات األهلية والشباب
وممثلني عن الشعوب املختلفة ومؤسسات مدنية ومؤسسات أعامل ومنظامت حكومية
 وقد تداولت الوفود السبل الرامية إليقاف الرضر.دولية وغري ذلك من األطراف املعنية
الالحق بالتنوع البيولوجي وسبل الحفاظ عىل األنظمة البيئية املختلفة التي تعتمد عليها
.الشعوب للحصول عىل املاء والغذاء والرعاية الصحية
 رئيس قطاع العالقات اإلسرتاتيجية قائلة "أن املشاركة،وقد علقت زينب حجازي
واملساهمة يف مثل هذه الفعاليات تؤكد موقفنا كرشكة مسؤولة ال تفي باملعايري البيئية
 بل وتعمل عىل املشاركة النشطة يف املبادرات والفعاليات،املرصية والدولية فحسب
".التي تر ّوج إىل حامية الطبيعة
ومن الجدير بالذكر أن الفرع الرئييس للرشكة باملكسيك قد شارك أيضا يف النشاطات
 وذلك، باملكسيك، والتي انعقدت يف كانكون،التي متت يف الجلسة الثالثة عرش للمؤمتر
 وقد اكدت سيمكس عىل دورها النشط يف حامية التنوع البيولوجي.2016 يف ديسمرب
 وذلك من خالل توقيع اتفاق ضامن العمل والتنوع البيولوجي املربم يف،عىل كوكبنا
.كانكون

Contractors Standing at the Heart of CEMEX’s
Business
CEMEX Holds Seminars for Contractors in Assiut, Minya, Sohag, Qena, Damietta and Giza
Keen on supporting our contractors and their employees to grow their businesses and perform their jobs in a better way, CEMEX
held a series of educational seminars for contractors working in the field of construction. These seminars covered several
important topics related to the principles of modern building sciences. The contractors where informed about ways to avoid
many of the recurring problems in the construction market today.
In conjunction with the seminars, the contractors where informed about CEMEX’s different platforms that provide free information
and tutorials about different construction-related topics. The platforms also offer competitions for the contractors and provide a
room for questions about technical and engineering matters. For more information about our platforms you can visit Al Moqawel
pages on Faceebook, Youtube, Instagram and the website www.almoqawel.com
Recognizing Top Performers in Health and Safety in the Annual Contractor Safety Summit
CEMEX held its annual Contractor Safety Summit in Assiut Cement Club’s social building last November. Invited to the event
were our contractors in many areas; working in construction, freight and electromechanical works. During the event CEMEX’s
standards for Health and Safety were reviewed and the new contractor safety evaluation scheme was shared with the audience.
All contractors were thanked for abiding by the standards set by CEMEX previously, resulting in a year with zero recordable
incidents. Towards, the end of the summit, a select number of contractors received trophies for their excellent achievements
which are:
1. Best Contractor as per Health & Safety KPIs
2. Best Contractor during kiln 1 Shutdown
3. Best Raw Materials Transporter - additional safety features in trucks
4. Best Practice to improve Health & Safety
5. Best Hauler "Bags Cement"- as per Health & Safety KPIs
6. Best Hauler "Bulk Cement"- as per Health & Safety KPIs
Collect and Win! For a Better Environment!
Believing in the importance of preserving the environment and optimizing its resources, CEMEX continues to advocate for
the cause. Collaborating with its contractors, CEMEX launched its "Collect and Win" competition again this year to provide
contractors with a better way to dispose their used cement bags. Contractors are encouraged to stack the empty bags and
exchange them for points with CEMEX instead of burning them. These collected points will equate to a valuable variety of gifts
and electronics. In return, CEMEX uses the old cement bags for its recycling initiatives and ensures contractors are aware of the
hazardous environmental effects of incorrectly disposing the bags.

المقاولون في قلب
أعمال سيمكس
سيمكس تعقد منتديات للمقاولني يف أسيوط واملنيا وسوهاج وقنا
ودمياط والجيزة
يف إطار حرص الرشكة عىل دعم املقاولني وموظفيهم وتعزيز عملية
تنمية األعامل لديهم وتنفيذ مهامهم بصورة أفضل ،قامت سيمكس
بعقد سلسلة من الندوات التثقيفية للمقاولني العاملني يف مجال
اإلنشاءات .وقد تناولت هذه الندوات العديد من املوضوعات
الهامة التي ترتبط مببادئ علوم البناء الحديث ،كام إتطلع املقاولون
خالل املنتديات عىل سبل تجنب العديد من املشكالت املتكررة يف
سوق التشييد والبناء حاليا.
ويف إطــار املنتديات ،تعرف املقاولون عىل مختلف املنصات
اإللكرتونية لدى سيمكس ،والتي يتم من خاللها تقديم معلومات
ٍ
وحلقات تدريبية حول مختلف موضوعات التشييد والبناء.
مجانية
كام تعرض املنصات أيضً ا مسابقات للمقاولني ومتنحهم الفرصة لتقديم إستفسار ٍ
ات حول املوضوعات الفنية والهندسية املختلفة .وملزيد من املعلومات حول املنصات االلكرتونية
لدينا ،يرجى زيارة صفحة املقاول عىل مواقع فيسبوك ،يوتيوب ،إنستجرام واملوقع اإللكرتوين www.almoqawel.com
املؤمتر السنوي لسالمة املقاولني يعلن عن املقاولني األفضل أداءاً يف مجال السالمة والصحة املهنية
يف أواخر شهر نوفمرب ،قامت سيمكس بعقد قمة السالمة السنوية الخاصة باملقاولني،
وذلك يف املبنى اإلجتامعي لنادي أسمنت أسيوط .وقد ُدعي لهذه الفعالية مقاويل
الرشكة بالعديد من املجاالت ،من مقاويل إنشاء وشحن وأعامل الكرتوميكانيكية.
وخالل هذا الحدث ،تم إستعراض معايري سيمكس الجديدة املرتبطة بالسالمة
والصحة املهنية .كام تقدمت الرشكة بالشكر لجميع املقاولني عىل إلتزامهم باملعايري
التي تم وضعها من قبل يف هذا الشأن ،مام نتج عنه عدم وقوع أو تسجيل أية
حوادث خالل العام .ويف نهاية املؤمتر ،تم اختيار عددا من املقاولني لتسلم جوائز
تذكارية عن إنجازاتهم املتميزة يف املجاالت اآلتية:
 .1أفضل مقاول وفقاً ملؤرشات األداء الرئيسية للسالمة والصحة املهنية
 .2افضل مقاول خالل عملية صيانة الفرن رقم ()1
 .3أفضل ناقل للمواد الخام (سامت األمان اإلضافية يف الشاحنات)
 .4أفضل مامرسات لتحسني مستوى السالمة والصحة املهنية
 .5أفضل متعهد نقل "شكائر االسمنت" ،وفقاً مؤرشات األداء الرئيسية للسالمة
والصحة املهنية
 .6أفضل متعهد نقل لألسمنت السائب ،وفقاً مؤرشات األداء الرئيسية للسالمة
والصحة املهنية
جمع واكسب! الطريق نحو بيئة افضل!
تواصل سيمكس مساعيها يف الدفاع عن البيئة وتعظيم مواردها ،إذ قامت بالتعاون مع مقاوليها بإجراء مسابقة "إجمع وإكسب" مرة أخرى هذا العام .املسابقة تهدف إىل توفري
أسلوب أفضل للمقاول للتخلص من شكائر األسمنت املستخدمة .ويف إطار املسابقة ،يتم تشجيع املقاولني عىل تجميع الشكائر الفارغة وتبادلها مع سيمكس مقابل نقاط ،وذلك
بدال من حرقها .مينح مقابل النقاط املجمعة جوائز من باقة من الهدايا واألجهزة اإللكرتونية .ويف مقابل ذلك ،تستخدم سيمكس الشكائر القدمية يف مبادر ٍ
ات إلعادة التدوير ،وهي
مبادر ٍ
ات تهدف إىل رفع مستوى وعي املقاولني باآلثار البيئية الضارة للترصف غري السليم بهذه الشكائر.

CEMEX Footprint in
Talents Management

دور سيمكس في صناعة
المواهب

CEMEX Receives Top Employer Award at Engineerex

سيمكس تتسلم جائزة أفضل رب عمل من انجنرييكس

CEMEX participated as an associate sponsor for Engineerex
annual event held last October in Dusit Thani Hotel in New
Cairo. Keen on finding and attracting the
right talents to join operations in Egypt,
CEMEX participated in the event getting in
touch with potential candidates.
Since its inception seven years ago,
Engineerex is highly perceived as a leading
engineering and tech hub in Egypt working
towards empowering and developing the
engineering community in the country. As
a key industry player, CEMEX joined forces
towards providing better opportunities
for young engineers to interact with the
community and explore the job market for
their talents.
During the event, CEMEX was voted one
of the top employers in the Materials
Manufacturing category and received the
"Employer of Choice Award 2018". This is
an annual award that is presented in the
Engineerex event. Thousands of engineers
every year respond to the Engineerex
survey to elect the top employers, making it
a very prestigious recognition.
Spend a Useful Summer with CEMEX!

قامت سيمكس برعاية الفعالية السنوية النجينرييكس التي إنعقدت يف أواخر
 وقد شاركت سيمكس يف.شهر أكتوبر يف فندق دوسيت تاين بالقاهرة الجديدة
هذه الفعالية بهدف التواصل مع الكوادر املرشحة
 حيث جاء ذلك يف إطار حرص الرشكة عىل،للعمل
.إيجاد املواهب وتشجيعها لإلنضامم لها يف مرص
 كانت انجينرييكس،ومنذ إنشاءها منذ سبعة أعوام
وما تزال موقعا هندسياً وفنياً رائدا ً يف مرص يهدف
.إىل دعم ومتكني وتطوير املجتمع الهنديس يف البالد
 شاركت سيمكس،وباعتبارها كيان صناعي رئييس
يف الجهود الرامية لتوفري فرص أفضل للمهندسني
الشباب للتعامل مع مجتمع العمل واستكشاف
سوق العمل وإبراز املواهب من الشباب
 تــم التصويت لسيمكس،خــال هــذا الــحــدث
واختيارها كأحد اربــاب العمل الرائدين يف فئة
 حيث تسلمت الرشكة جائزة رب،تصنيع املــواد
 وقد تم تقديم هذه.٢٠۱۸ العمل األفضل لعام
 وهناك.الجائزة السنوية يف إطار فعالية انجينريكس
اآلالف من املهندسني ممن يتجاوبون مع عمليات
املسح التي تجريها انجينرييكس إلختيار أفضل
 وهذا يف حد ذاته يعترب مبثابة تقدير،أرباب العمل
مرموق للغاية بالنسبة ملن يقع عليهم االختيار من
.ارباب العمل
!صيف مختلف ومفيد مع سيمكس

We build good calibers, for us and for others! This is what CEMEX
Internship program is all about. The summer training program
started in July; hosting candidates from various universities
around Egypt and running in Cairo and Assiut in parallel.

إننا يف سيمكس نعمل عىل بناء الكفاءات لخدمة
! وهذا ما يهدف إليه برنامج التدريب يف سيمكس.رشكتنا والرشكات األخرى أيضا
 حيث استضافت الرشكة مرشحني،وقد بدأ برنامج التدريب الصيفي يف شهر يوليو
. وقد تم إجراء الربنامج يف القاهرة وأسيوط معا،من مختلف الجامعات يف مرص

At CEMEX, trainees get a live changing experience. They get a
real chance to roll up their sleeves and get into the real business.
Every trainee gets assigned to a department, has a training plan
put in place and has a mentor.

 يتم توجيهه كل متدرب لقسم من األقسام حيث يخضع،ويف إطار هذا الربنامج
 يتمكن املتدربون يف سيمكس.لخطة تدريب تحت إرشاف مسئول تدريبي متخصص
 حيث متنحهم الرشكة الفرصة للتعامل،من إكتساب خربات حياتية وعملية متنوعة
.مع الواقع العميل

This year the program didn’t only focus on the technical
knowledge of the job; in fact, it also emphasized on developing
non-technical skills. In addition to carrying out the day-today assignments, the 180 trainees’ scopes were stretched to
include field visits and soft skills workshops. Below is a selection
of topics covered in the program’s workshops:

 إذ قام بالرتكيز، مل يركز الربنامج فقط عىل املعرفة التقنية للعمل،ويف هذا العام
 فباإلضافة إىل ما يُعهد إليهم من مهام.عىل عملية تطوير املهارات اإلدارية أيضا
ٍ  متدرب إىل زيار180  تم توسيع نطاق عمل ال،يومية
ات ميدانية وورش عمل حول
 ونورد أدناه مجموعة من املوضوعات التي تم تغطيتها يف ورش.املهارات الشخصية
:العمل بالربنامج

•
•
•
•
•
•
•

Basic Microsoft Excel
Economic Market Overview
Business Etiquette
First Aid Basics & Safety Inductions
Case Study in Innovation – "CEMEX Go"
Building a good CSR Program
Plant Visits

•القواعد األساسية لتطبيق ميكروسوفت إكسيل
•نظرة عامة حول السوق اإلقتصادي
•سلوكيات العمل
•أساسيات اإلسعاف األويل وتعليامت السالمة
 سيمكس جو-•دراسة حالة حول اإلبتكار
•إنشاء برنامج جيد للمسئولية املجتمعية للرشكات
•زيارات ميدانية للمصنع

CEMEX Main Supplier for Assiut New Barrage
Mega Project on the River Nile
CEMEX participated in the construction of the new Assiut
barrage project, implemented and delivered last August in
Assiut city. The project is considered the third largest water
project in the Nile River. The new Assiut barrage project
replaces the previous dam, built in the early 20th century.
Acting as the main cement supplier of this project, CEMEX
is delighted to participate in a huge project that carries
many benefits to Egypt and the Egyptians. The barrage is
expected to provide irrigation water for 690,000 hectares,
directly benefiting 5 million Egyptian agricultural workers.
"The new Assiut barrage is an exemplary project for
CEMEX in Egypt. We provided high-quality materials and
our expertise to ensure that this project represents a new
landmark in the Nile River," said Carlos Gonzalez, Chief
Executive Officer at CEMEX Egypt. He also added "we are
very proud to participate in projects that shape the future
of Egypt such as the new Assiut barrage and the country’s
first concrete road," he added.
The project also involved the construction of a hydroelectric
power plant in the Nile River that is expected to generate
32 megawatts of energy. CEMEX supplied 160,000 tons of
high-resistant, low level of hydration cement for this project,
which is expected to not only improve navigation through
the river, but also provide water and clean, renewable
energy to the governorates of Assiut, Minya, Beni Suef,
Fayoum, and Giza.

Photo credit: Pedro Gomez

سيمكس الممول الرئيسي لمشروع قناطر أسيوط الجديدة
الضخم على نهر النيل
 ويعترب هذا املرشوع ثالث. وهو املرشوع الذي تم تنفيذه وتسليمه يف أواخر شهر أغسطس املايض مبدينة أسيوط،ساهمت سيمكس يف عملية إنشاء مرشوع قناطر أسيوط الجديدة
. حيث يحل مرشوع قناطر أسيوط الجديدة محل السد القديم الذي تم بناؤه يف أوائل القرن العرشين،أكرب املرشوعات املائية عىل نهر النيل
 ومن املنتظر أن. وذلك بإعتبارها املورد الرئييس لألسمنت يف هذا املرشوع،وقد أسعد سيمكس أن تشارك يف هذا املرشوع الضخم الذي يحمل الكثري من الخري إىل مرص واملرصيني
. مبا يفيد خمسة ماليني من العاملني يف املجال الزراعي يف مرص، هكتار٦۹۰۰۰۰ توفر القناطر الجديدة مياه ري ملا يقارب من
،وقد رصح كارلوس جونزالز نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لسيمكس مرص قائال أن "مرشوع قناطر أسيوط الجديدة هو مرشوع منوذجي بالنسبة لسيمكس يف مرص
 كام أضاف قائالً "أننا فخورون للغاية." كام نوفر خرباتنا مبا يضمن ان يكون هذا املرشوع مبثابة معلم من املعامل الجديدة عيل نهر النيل،حيث نقدم مواد تتسم بالجودة الفائقة
." مثل مرشوع القناطر الجديدة يف أسيوط وكذا اول طريق خرساين أنشئ يف البالد،باملشاركة يف املرشوعات التي يتشكل معها مستقبل مرص
 وقد قامت سيمكس. ميجاوات من الطاقة٣٢  وهي محطة من املنتظر أن تُنتج،وقد كان من ضمن مراحل املرشوع القيام بعملية إنشاء محطة طاقة كهرومائية عىل نهر النيل
 وتوفري املياه والطاقة النظيفة، طن من األسمنت ذو املقاومة العالية والرطوبة املنخفضة يف هذا املرشوع الذي يُـنتظر منه تحسني الوضع املالحي يف نهر النيل۱٦٠٠٠٠ بتوريد
. وبني سويف والفيوم والجيزة، واملنيا،املتجددة إىل محافظات أسيوط

CEMEX Listened! CEMEX Did!
Bringing goodness to our communities wherever we work, we have been honored to see this materialize in the global recognition
of CEMEX’s Social Investment. The World Business Council for Sustainable Development ("WBCSD") recognized CEMEX’s best
reporting practices in its 2018 "Reporting Matters," highlighting the company’s Net Value to Society Statement.
According to the WBCSD, the Net Value to Society methodology is a tool that "consolidates positive and negative impacts
proving its suitability for managing sustainability in a holistic way while also providing key information for decision-making and
risk management."
In this article, we will share with you some of CEMEX’s social investment initiatives in Egypt carried out during the second half of
2018.
Heat Stress Campaign for Street Workers
In celebration of the cleanliness day planned in Assiut during last August, CEMEX implemented a heat stress awareness
campaign for the street workers in the governorate. Being exposed to the sun in high temperatures to fulfil the great cause of
keeping Assiut clean, street workers may subject themselves to health risks if not aware of the effect of heat on their bodies and
how to mitigate it.
Representatives from CEMEX Safety function gave the workers lectures on heat stress and how to overcome the risks of exposure
to heat for long times. At the end of the session, the workers were given refillable plastic bottles to keep them hydrated on duty
and caps to protect them from the sun.
Installing Road Safety Concrete Barriers to a 3-Kilometer Road in Assiut
Responding to community calls on CEMEX being an active
participant in many community related projects, CEMEX lead
a project to manufacture and install road concrete barriers to a
3-kilometer road in Assiut. This road passed in adjacency to a
waterway side which caused frequent occurrence of accidents
in which cars and trucks fall in the waterway. The installment
of the road barrier has already started to payback preventing
two major accidents just in the first week of installation. In
both accidents, passenger cars drifted outside the lane in the
way to the waterway but were stopped by CEMEX’s concrete
blocks.

Launching INJAZ Volunteering Program for CEMEX
Employees
Instilling the volunteering spirit at CEMEX, the company
allied with INJAZ Egypt and launched a joint volunteering
program. Within the scope of this program, the employees
could volunteer their time and effort to help implement INJAZ’s
programs to increase employability of Egyptian youth. CEMEX
volunteers this round were able to contribute with 48 volunteer
hours to students in governmental schools during CEMEX’s
official working hours.
During its 15 years presence in Egypt, INJAZ has been able to enlarge its network to reach more than half a million students in
governmental schools covering all education stages. With INJAZ’s diverse portfolio of programs, CEMEX volunteers were given
the chance to contribute to programs tailored to increase work readiness, financial literacy and entrepreneurship.

Disability Inclusion Classroom in Assiut
Fostering diversity and inclusion and the empowerment of persons with disabilities (PwDs), CEMEX has fully equipped a
classroom in Al Botoula Elementary School in Al Ghanayem city. The classroom was equipped with visual and sensory aiding
tools to help people with different kinds of mental disabilities to follow the governmental curriculum at their own pace. Moreover,
the inclusion classroom and one of the school toilets were equipped with ramps and necessary accessories to be accessible for
students with physical disabilities.
CEMEX Sponsors Hearing-Impaired Contestants in ROBO Games Egypt Competition
Advocating for causes related to inclusion of
PwDs, CEMEX sponsored a team of hearingimpaired contestants in the ROBO Games
competition held in Arab Academy for Science,
Technology and Maritime Transport (AASTMT).
ROBO Games open doors and venues for
entrepreneurship and self-employment among
youths and gives them a chance to innovate
and experiment with technology. In these
competitions and other similar ones, the youths
get the opportunity to explore robotics and
challenge each other in different preset tracks. It
is worth mentioning that the team won the first and
second place in the Football Robot competition,
as well as the first and second place in the Tube
Push Robot competition.

Roof Installations for Houses in Mankabad Before
Winter
Scanning the needs of our surrounding communities
in Assiut, CEMEX identified an urgency to install roofs
to some of the houses in Mankabad village before
the start of the winter season. In response to that,
CEMEX inspected the houses’ conditions to affirm
the possibility of installing the cement roofs. The
company also hired the contractor, supervised the
works and donated the cement quantities required
for the project. During the examination, one of the
most disadvantaged houses was not qualified, so a
restoration process was initiated in order to ensure
sturdiness to hold the new roof without constituting a
risk on the lives of its inhabitants.

فصل درايس لذوي اإلحتياجات الخاصة يف أسيوط
يف إطار ما تتبناه الرشكة من سياسة للتنوع والشمول ومتكني ذوي اإلحتياجات الخاصة ،قامت سيمكس بتجهيز فصل درايس يف مدرسة البطولة اإلبتدائية الكائنة يف مدينة الغنايم
تجهيزا كامالً ،حيث تم تجهيز الفصل بأدوات معاونة برصية وحسية ملعاونة من يعانون اإلعاقات الذهنية باختالف أنواعها عىل متابعة املناهج الدراسية الحكومية عىل نحو
ٍ
ادوات تكميلية أخرى بحيث ميكن إستخدامها من ِق َبل الطالب الذين يعانون
يناسبهم .وعالوة عىل ذلك ،تم تجهيز الفصل الدرايس وأحد دورات املياه مبمرات منحدرة ومبا يلزم من
ٍ
إعاقات جسدية.
سيمكس تتبنى املتسابقني من ذوي التحديات السمعية يف مسابقة
روبو جيمز مرص
قامت سيمكس بدعم فريق من املتسابقني من ذوي التحديات السمعية
يف مسابقة روبو جيمز والتي جرت يف األكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحري يف إطار ما تتبناه الرشكة من مبادرات تحث
عىل التنوع والشمول ومتكني ذوي اإلحتياجات الخاصة .تعمل روبو جيمز
عىل فتح املجال لريادة األعامل والعمل الحر للشباب ،كام تعمل عىل
منحهم الفرصة لإلبتكار والتعامل مع التكنولوجيا .ويف هذا املسابقات
وغريهاُ ،ينح الشباب الفرصة إلستكشاف علم الروبوتات واملشاركة يف
مسابقات يف مختلف املجاالت .ومن الجدير بالذكر أن الفريق نجح يف
تحقيق املركز االول والثاين يف مسابقة روبوت كرة القدم وكذلك املركز
االول والثاين يف مسابقة روبوت دفع األنابيب.
أسقف للمنازل يف منقباد قبل حلول الشتاء
يف متابعة من جانب الرشكة إلحتياجات املجتمعات املحيطة يف أسيوط ،وجدت سيمكس ان هناك رضورة ملحة لرتكيب أسقف لبعض املنازل يف قرية منقباد قبل حلول موسم
الشتاء .وتجاوبا منها مع هذا األمر ،قامت سيمكس بإجراء معاينة لحالة املنازل للتأكد من إمكانية تركيب أسقف أسمنتية بها .كام قامت الرشكة باإلستعانة مبقاول لتنفيذ هذا األمر،
وتولت اإلرشاف عىل األعامل ومنحت كميات األسمنت املطلوبة للمرشوع .وخالل عملية الفحص ،وجدت الرشكة أن هناك منزالً من املنازل املعوزة غري مؤهل للرتكيب ،فتم البدء
يف عملية ترميم للمنزل لضامن متانته وتحمله لرتكيب اسقف جديدة دومنا اية مخاطر عىل حياة قاطنيه.

سيمكس إستمعت واستجابت!
يف إطار سعي الرشكة الدائم لجلب الخري إىل مجتمعاتها يف كل مكان ،رشفت سيمكس بأن ترى محصلة إستثامرها اإلجتامعي محل تقدير عاملي بالغ .قام "املجلس العاملي لألعامل
التجارية من أجل التنمية املستدامة" مبنح سيمكس جائزة أفضل مامرسات تقريرية يف عام  ۲۰١۸مربز ًة القيمة الصافية للرشكة يف التقرير املجتمعي لها.
ووفقا ملا أورده املجلس ،يعترب صايف القيمة بالنسبة للنهج املجتمعي هو وسيلة يتم من خاللها تجميع األثار اإليجابية والسلبية التي تثبت مدى قدرة الكيان عىل إدارة اإلستدامة
ٍ
معلومات رئيسي ًة حول صناعة القرار وإدارة املخاطر.
بصورة شاملة ،مع توفري
ويف هذه املقال ،سوف نشارك معكم بعض املبادرات املجتمعية التي أجرتها سيمكس يف مرص خالل النصف الثاين من عام .۲٠١۸
توعية ضد اإلجهاد الحراري للعاملني يف الشوارع
إحتفاالً بيوم النظافة الذي تم اإلعداد له يف مدينة أسيوط يف أواخر شهر أغسطس ،قامت سيمكس بإجراء حملة توعية حول اإلجهاد الحراري لعاميل الشوارع يف املحافظة .إن
تعرض العامل للشمس يف درجة حرارة عالية لغرض الوفاء بالهدف النبيل لعملهم واملتمثل يف أن تظل أسيوط مدينة نظيفة هو هدف يضطرهم للتعرض إىل مخاطر صحية إن مل
يكونوا عىل دراية بأثر الحرارة عىل أجسادهم وعىل علمٍ بكيفية تخفيفها.
ويف هذا السياق ،قام ُممثلني من فريق السالمة يف سيمكس بإعطاء محارض ٍ
ات للعامل حول اإلجهاد الحراري وكيفية التغلب عىل مخاطر التعرض للحرارة ملد ٍد طويلة .ويف نهاية
ٍ
زجاجات مياه بالستيكية ميكن إعادة ملؤها وذلك ملعاونتهم يف ترطيب اجسامهم ،كام وفرت لهم أغطية رأس لحاميتهم من الشمس.
الجلسة ،تم منح العامل

إنشاء حواجز خرسانية عىل طريق بطول  3كيلومرت يف أسيوط
تجاوبا مع املطالب املجتمعية لسيمكس كونها ذات دو ًرا فاعالً يف العديد من املرشوعات املرتبطة باملجتمع ،أجرت سيمكس مرشوعا لتصنيع وتركيب حواجز خرسانية عىل طريق
بطول  ٣كيلومرت يف أسيوط .مير الطريق بجوار ممر مايئ تحدث بسببه وبصورة تكرارية العديد من حوادث وقوع السيارات والشاحنات .وقد بدأ فعليا املردود اإليجايب لعملية
إنشاء الحاجز ،حيث منع هذا الحاجز وقوع حادثني خطرين يف األسبوع األول من الرتكيب ،حيث خرجت سياراتا ركاب عن مسارهام متجهتني نحو املمر املايئ ،وتم إيقافهام بواسطة
الحواجز الخرسانية التي أنشأتها سيمكس.
إطالق برنامج لتطوع املوظفني بالتعاون مع "إنجاز"
يف إطار العمل عىل غرس روح العمل التطوعي يف سيمكس ،قامت الرشكة بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مرص" إلطالق برنامج تطوعي مشرتك .يقوم العاملني يف سياق هذا الربنامج
مبنح جزء من وقتهم وجهدهم ملعاونة إنجاز مرص يف تنفيذ برامجها الرامية لزيادة تأهيل الشباب من أجل فرص التوظيف يف مرص .وقد متكن املتطوعني من موظفي سيمكس يف
هذه الجولة من املساهمة بثامين وأربعني ساعة تطوعية تم تخصيصها للطالب يف املدارس الحكومية خالل ساعات العمل الرسمية لدى سيمكس.
خالل خمسة عرش عامٍ من العمل يف مرص ،متكنت إنجاز من توسيع شبكتها لتصل إىل أكرث من نصف مليون طالب من طالب املدارس الحكومية عىل مستوى جميع املراحل
التعليمية .ومع ما تقدمه إنجاز من برامج عديدة ،كانت لدى متطوعي سيمكس الفرصة للمساهمة يف برامج مخصصة لرفع مستوى القدرة عىل العمل والتوعية املالية وريادة
األعامل.

Balance Starts from Within!
"Go Hard! Go Strong!"
Bone density issues could be an underlying cause for many symptoms that could
affect the quality of life. Caring for its employees and contractor workers, CEMEX
organized the "Go Hard! Go Strong!" event to tackle this issue. As part of the
continuous health improvement initiatives, employees and contracted workers
were invited to perform a periodic bone mass index to detect early cases of
osteoporosis and treat them to prevent easy fractures.
During the 2-day event, visits to the plant clinic were organized and awareness
sessions were conducted. The event outcome was demonstrated in improved
knowledge about healthy nutritional habits and the effects of poor nutrition on
bone hardness. It is worth mentioning that this initiative resulted in great reduction
in musculoskeletal sick leaves.
CEMEX Health Essentials Campaign
With "Fit4Life" as an overruling objective at CEMEX, the company continues to
run all year-round campaign; the “Health Essentials” campaign. The 12 health
essential objectives identified by CEMEX are discussed all year round in all the
company’s premise in Cairo and Assiut. Among many other things, employees
and contractors are reminded of keeping their hearts healthy, caring for their
lungs, protecting their eyes and ears and safeguarding their backs.
"Finding and improving ways to care for the health of our people and to
raise their awareness has become an integral part of our culture at CEMEX,"
commented Hossam Tharwat, Health and Safety Director at CEMEX. He also
added "we are always keen on empowering our people with the key messages
relevant to our "Health Essentials" initiative while emphasizing that the biggest
reward we all get by fulfilling these essentials is health."
"Defeat Drugs" Awareness Session
In response to the rising societal concern about the spread of drug addiction among
youth, CEMEX conducted awareness sessions for employees and contracted
workers. Attendees were informed of the risks associated with addiction and were
encouraged to extend the information to their circles outside work.
During the sessions, everyone got aligned on the importance of detecting and
responding to early signs of addiction appearing on a family member or a friend
and how to offer assistance. Attendees agreed that working together, community
members should combat this behavior within their communities as it does not only
harm the addicts’ health but also their personal and professional lives.
"100 Million Health Initiative" in Assiut Plant
Continuing to cultivate a culture of awareness on health-related issues, CEMEX
participates in the national initiative of 100 Million Health. The initiative was
adopted by the Ministry of Health and Population in coordination with the
designated authorities. Medical teams were invited to Assiut Cement plant in
Assiut Governorate where they conducted checks for blood pressure, blood sugar
and hepatitis C virus while recording and inspecting the employees’ weights and
heights. The initiative plays a very important role in detecting the silent illnesses
that do not affect the quality of life of the patients, thus resulting in a delayed
diagnosis.

من داخلنا يبدأ التوازن!
"الصالبة والقوة"
تعترب املشاكل املتعلقة بكثافة العظام هي سبب من األسباب الرئيسية للعديد من االعراض
املؤثرة يف جودة الحياة .ولهذا فلغرض العناية بالعاملني بالرشكة واملقاولني ،قامت سيمكس
بتنظيم فعالية "الصالبة والقوة" للتعامل عىل هذا املوضوع ومناقشته .ويف إطار املبادرات
املتواصلة لتحسني الصحة ،فقد تم دعوة العاملني وعامل املقاولني إلجراء تحليل دوري لكثافة
العظام ،وذلك لكشف الحاالت املبكرة لهشاشة العظام ،ومعالجتها لغرض منع أية كسور.
وإستمرت الفعاليات ليومني ،تم أثنائهام تنظيم زيار ٍ
ات لعيادة املصنع وعقد جلسات توعية
للعاملني .وقد أظهرت نتائج الفعالية تحسن يف املستوى املعلومايت حول العادات الغذائية
الصحية وآثار الفقر الغذايئ عىل صالبة العظام .ومن الجدير بالذكر أن هذه املبادرة قد نتج عنها
انخفاض ملحوظ يف االجازات املرضية املتعلقة بأمراض العظام والعضالت.
حملة "مقومات الصحة" لسيمكس.
وحيث أن مبدأ "لياقة مدى الحياة " هو هدف رئييس من اهداف سيمكس ،تواصل الرشكة إجراء
حملتها الدامئة "مقومات الصحة" حيث يتم مناقشة األهداف الرئيسية االثني عرش التي حددتها
سيمكس ،عىل مدار العام وذلك يف مقرات الرشكة بالقاهرة ويف أسيوط .ومن بني العديد من
األمور ،يتم تذكري العاملني واملقاولني بأهمية الحفاظ عىل صحة قلوبهم والعناية برئتيهم وحامية
اعينهم وآذانهم وأظهرهم.
وقد أدىل حسام ثروت  -رئيس قطاع السالمة والصحة املهنية بالرشكة  -بتعليق يفيد بأن
"إستحداث وتطوير طرق للعناية بصحة العاملني لدينا ورفع مستوى الوعي لديهم أصبح ميثل
جز ًءا من ثقافتنا يف سيمكس" .كام أضاف قائالً "أننا دامئا ما نحرص عىل تزويد عاملينا بالرسائل
األساسية املرتبطة مببادرة "مقومات الصحة" ،مع الرتكيز عىل أن افضل عائد سيحل علينا جميعا
عند الوفاء بهذه املقومات هو الصحة".
جلسة التوعية حول "مكافحة املخدرات"
تجاوباً مع املشكلة االجتامعية املتفاقمة النتشار حالة إدمان املخدرات بني الشباب ،قامت
سيمكس بإجراء جلسات توعية للعاملني واملقاولني ،حيث ُعرِض عىل الحارضين مدى املخاطر
املرتبطة باإلدمان ،وتم دعوتهم وتشجيعهم عىل مترير هذه املعلومات عىل معارفهم خارج
العمل.
وخالل تلك الجلسات ،تم الرتكيز عىل أهمية تتبع والتجاوب مع العالمات املبكرة لإلدمان ،والتي
قد تظهر عىل أي عضو من أعضاء العائلة أو أي صديق ،وأيضا سبل توفري املساعدة يف تلك
الحاالت .وقد اتفق الحضور فيام بينهم عىل أن أعضاء املجتمع يتعني عليهم ان يتآزروا ملكافحة
هذا السلوك يف إطار مجتمعاتهم ،عىل اعتبار أنه سلوكا ال يرض فقط بصحة املدمنني ،بل ويقوض
حياتهم الشخصية واملهنية عىل السواء.
مبادرة " ١۰۰مليون صحة" يف مصنع اسيوط
يف إطار العمل املتواصل لرتسيخ ثقافة الوعي الصحي وتفهم املوضوعات الصحية ،تشارك
سيمكس يف مبادرة " ١۰۰مليون صحة" ،وهي مبادرة برعاية وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع
الجهات املختلفة .وقد تم دعوة فرق طبية لزيارة مصنع أسمنت أسيوط الذي يقع يف محافظة
أسيوط ،حيث قاموا بإجراء فحوصات لضغط الدم والسكري وفريوس يس ،مع تسجيل اوزان
العاملني واطوالهم .وتلعب هذه املبادرة دو ًرا هاما للغاية يف تتبع االمراض الكامنة والتي ال تؤثر
بالسلب عىل جودة الحياة للمرىض ،مام ينتج عنه تأخري يف تشخيصها والكشف عنها.

Transforming from within!
One! Two! IGNITE!
Ever heard of the IGNITE Leadership
Program? NOW is time to do so!
Investing in personal career development
continues to be fundamental to CEMEX in
Egypt. CEMEX believes in developing its
people through a variety of development
tools including and not limited to
training, project assignments, coaching,
mentoring, international exposure, job
rotations and sponsoring post graduate
studies so as to build a solid pipeline for
the future.
IGNITE is CEMEX’s newest global
Leadership
Development
Program,
designed to develop leaders who will
embody new ways of thinking, learning,
and working in their day-to-day roles
and who will thrive in emerging digital
contexts.
This round, the program involved 56
employees from various countries. The participants formed 7 teams, with 8 members each engaging in different challenges and
activities. Participating from Egypt this cycle was Mohamed Affifi, Logistics Director and Mohab Fawzy, Business Development
Director.
IGNITE is CEMEX’s response to new contexts and strategies, and the call-to-action to promote new leadership behaviors
throughout the organization. IGNITE empowers leaders to live and promote the company’s values every single day. After IGNITE
they are capable of driving CEMEX’s digital transformation while becoming future model leaders, embracing a growth mindset,
practicing and promoting new ways of working; activating innovation within the broader organization and becoming agents of
change.

CEMEX Partners with StoneHenge QA to introduce new Blended-Distance Learning
Fostering education and self-development and extending the benefits to the employees and their circles, CEMEX has signed
an alliance with Stonehenge to introduce the blended distance learning concept. StoneHenge QA are specialized in BlendedDistance Learning and all the qualifications achieved through StoneHenge QA are certified either from a UK University or a UK
Awarding Body
Now, CEMEX employees and their first level family members are covered for up to 65% scholarship on all distance learning
courses, from certificates to awards, bachelor’s degrees and MBAs.

من الداخل يبدأ التطور!

فلينطلق إجنايت!
هل سمعتم من قبل عن برنامج إجنايت؟ لقد حان الوقت لتتعرفوا عليه!
إن اإلستثامر يف عملية التطوير املهني الشخيص أمرا ً يحتل مكانة رئيسية لدى سيمكس يف مرص .فنحن نؤمن بأهمية تطوير عاملينا من خالل العديد من وسائل التطوير ،ومنها عىل
وجه العموم ال الحرص التدريب وتوفري مهام ضمن املرشوعات املختلفة ،وتبادل الخربات عىل مستوى األفرع العاملية وإتاحة الفرص للتناوب الوظيفي ورعاية القامئني بالدراسات
العليا .بتطبيق ذلك ،تقوم الرشكة بإعداد ودعم فريق القيادة املستقبيل.
ويُعترب إجنايت مبثابة برنامج تطوير قيادي عاملي .تم تصميم الربنامج لتطوير القادة ليجسدوا السبل الجديدة للتفكري والتعلم والعمل يف املهام اليومية وليك تزدهر إمكاناتهم يف
إطار التطور الرقمي .وقد ضم الربنامج يف دورته الحالية ستة وخمسون موظف من مختلف البلدان ،حيث شكل املشاركون سبعة فرق ،يتكون كل فريق منهم من مثانية أعضاء
يشاركون يف مختلف التحديات والنشاطات .وقد كان من املشاركني يف هذه الدورة محمد عفيفي ،رئيس قطاع الدعم واإلمداد ،و ُمهاب فوزي ،رئيس قطاع تطوير االعامل.
ويعترب برنامج إجنايت نظاماً تتجاوب سيمكس من خالله مع ما يستجد من أساليب وإسرتاتيجيات .كام يعترب مبثابة دعوة للعمل عىل تطوير سلوكيات قيادية جديدة عىل مستوى
الرشكة .فربنامج إجنايت ُيكّن القيادات من التعايش مع قيم الرشكة وتطويرها كل يوم .وبعد إجتياز برنامج إجنايت ،سيتمكن املوظفون من قيادة عملية التحول الرقمي التي
تتبناها سيمكس .كام سيصبحون مبثابة مناذج قيادية تتبنى فكر النمو ومامرسات التطوير وسبل تحسني أساليب العمل وتنشيط العمل االبتكاري يف إطار أوسع ،كام سيكونون
مبثابة سفراء للتغيري.

رشاكة سيمكس مع "ستون هينج كيو إيه" تقدم نظام جديد للتعلم عن بعد
يف إطار رعايتها للتعليم والتطوير الذايت ورغبة منها يف إفادة العاملني وأقربائهم ،قامت سيمكس بتوقيع إتفاق تعاون مع مؤسسة ستون هينج لغرض تقديم خدمات التعلم عن
بعد .تعترب ستون هينج كيو إيه مبثابة كيان متخصص يف نُظم التعلم عن بعد .يحصل من يتم تأهيله من املشاركني من خالل ستون هينج كيو إيه عىل شهادات تصدر إما من أحد
جامعات اململكة املتحدة أو من مؤسسة انجليزية مانحة للشهادات .ويُقدم اآلن لعاميل سيمكس وذويهم من أقرباء الدرجة األوىل ِم َنح تعليمية تصل إىل  %٦٥عىل كافة الربامج
ٍ
شهادات أو درجات علمية كالبكالوريوس واملاجستري.
التعليمية التي يتم دراستها عن بعد سواء كانت

Ready.. Steady.. CEMEX Go!
"A journey of a thousand miles begins with a single step" – Lao Tzu
What seemed as a farfetched target has now materialized! What was a dream, is now a click away! Today in CEMEX we celebrate
the rollout of CEMEX Go in Egypt! The first global digital platform of its kind in the cement industry! Our customers demanded,
and we listened!
CEMEX Go enables our customers to complete a full purchase and payment cycle on their computers as well as track their orders
via mobile application till delivery to their sites. The idea of CEMEX Go is that wherever customers are, day or night, they can
easily use it!
How CEMEX GO transforms your business?
With our world entering the digital transformation era, our customers’ businesses
needed to equally have their share in transformation. Although new to our market,
CEMEX Go – CEMEX’s digital platform – has been live in more than 18 countries around
the world, serving more than 20,000 customers.
With its global launch a year ago, CEMEX Go has been
able to positively transform the businesses of our customers
everywhere. Our customers around the globe now have
more time to focus on value creating activities and grow their
businesses. With the help of CEMEX Go, our customers can
accomplish in minutes what used to accomplish in hours,
eliminating timely interactions in day-to-day handling and
availing more time to think about business development.
The Launch of CEMEX Go!
A big launch for a big tool! Over a 3-days launch event, our Cement customers were invited to the grand
reveal of CEMEX Go. The event was held in Sheraton Achti Luxor overlooking the River Nile. Customer
flew from all over Egypt to attend the event. The ceremony started by a short speech from CEO Carlos
Gonzalez, in which he welcomed our customers, acknowledging the mutual respect over a relationship
that was built and established along years of fruitful cooperation. Everardo Sanchez, Vice President for
Commercial and Logistics at CEMEX addressed the audience afterwards elaborating on the benefits of
adopting this new technology for our customers and for any cement players.
After the speeches, videos where played explaining the CEMEX Go journey and its impact on the
Customer Journey we provide in CEMEX. This was followed by a comprehensive demo and elaboration
on functionalities conducted by the company’s Sales Directors. With the demo, our customers became
more knowledgeable about the tools and features that will empower them to a new wave of business
affairs.
Following the same trail, CEMEX Ready Mix clients attended their grand launch events in Cairo in the same month. The grand
event took place in Hilton Cairo Heliopolis where Nagwan Rashad, Customer Experience Office Manager at CEMEX introduced
the benefits in efficiency, record keeping and time management that will be brought along with the adoption of CEMEX Go to their
businesses.
"The grand launch events come to crown our efforts in bringing our customers a unique experience. Our teams worked day and
night from the day we decided to adopt CEMEX Go; working on every detail to make this journey a seamless one," commented
Mostafa Sharaf, Marketing Director at CEMEX. He also added, "today we celebrate our achievements and renew our pledge to
our customers to continue bringing them the latest in our industry."
In all events, customers had privilege to make their first CEMEX Go transaction in the hi-tech set-up prepared in the venue. They
were shown their ways through the platform with the assistance of dedicated professionals
CEMEX’s guests spent a memorable night and witnessed the reveal of the unique CEMEX Go! Our customers now are ready,
enabled and empowered to take matters to the next level.

Go! Go! Go! CEMEX Go!

إستعد ..إنطلق ..سيمكس جو!
"رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة"  -الو تسو
حلم ،وقد صار عىل بعد ضغطة زر واحدة! إننا اليوم نحتفل يف سيمكس بإطالق "سيمكس جو" يف مرص .يعد "سيمكس
إن الهدف الذي بدا بعيد املنال قد تحقق اآلن! لقد كان ذلك ً
جو" أول منصة رقمية عاملية من نوعها يف صناعة األسمنت! لقد طلب عمالؤنا ،ونحن استجبنا!
مع "سيمكس جو" سيتمكن عمالئنا من إكامل دورة الرشاء والدفع الكاملة عىل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وكذلك تعقب طلباتهم عرب تطبيقات الهاتف املحمول حتى التسليم
إىل مواقعهم .فكرة "سيمكس جو" هي أنه أينام يكون العمالء ،ليالً أو نها ًرا ،ميكنهم إستخدامها بسهولة!
كيف ميكن لسيمكس جو أن تحدث نقلة نوعية يف أعاملكم؟
حيث أن العامل اليوم يدخل يف عرص التحول الرقمي ،فقد أصبحت أعامل عمالئنا يف حاجة ألن يكون لها نصيبا من هذا التحول .وعىل الرغم من أن هذا النظام هو نظام جديد يف
السوق ،إال أنه يتواجد يف حوايل مثانية عرش بلدا حول العامل ،حيث يخدم ما يزيد عن عرشين الف عميل.
ومع إنطالق هذه املنصة عىل مستوى العامل منذ عام ،متكنت منصة سيمكس جو من إحداث نقلة نوعية كربى يف أعامل عمالء سيمكس يف كل مكان.
فعمالءنا عىل مستوى العامل صار لديهم املزيد من الوقت للرتكيز عىل أعاملهم ذات القيمة ،بل وعىل تنمية أعاملهم أيضا .ومبعاونة سيمكس جو،
ٍ
ساعات طويلة ،وبالتايل إختصار التعامالت اليومية التي تتطلب مد ٍد طويلة ،وتوفري
ميكن للعمالء القيام ويف بضع دقائق مبا كان يتطلب منهم
املزيد من الوقت للتفكري يف تنمية األعامل.
إطالق منصة سيمكس جو!
إنها إنطالقة الكربى ملرشو ٍع ضخم! فعىل مدار ٍ
حدث استمر ملدة ثالث أيام ،تم دعوة عمالئنا يف قطاع االسمنت لحضور االنطالقة الكربى ملنصة
سيمكس جو .وقد تم إجراء هذه الفعالية يف فندق شرياتون أشتي األقرص عىل صفاف نهر النيل .وقد حرض الحدث عمالء سيمكس من جميع
أنحاء مرص .وقد بدأت مراسم الحدث بخطاب القاه كارلوس جونزاليس ،نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لسيمكس .يف كلمته ،رحب
ٍ
سنوات عديدة من التعاون املثمر .ثم قام إفرياردو سانشيز ،نائب
جونزالز بالحضور وأعرب عن تقديره لإلحرتام املتبادل وعالقة عمل نشأت خالل
رئيس الرشكة للشؤون التجارية واالمداد مبخاطبة الحضور بغرض إيضاح املزايا املكتسبة من تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة لدى عمالءنا بل
ولدى جميع املشتغلني يف قطاع االسمنت.
وبعد الخطابات ،تم تشغيل فيديوهات توضح رحلة "سيمكس جو" واثرها عىل رحلة العمالء لدى سيمكس .ثم إستتبع ذلك عرضا شامال قدمه
مديري املبيعات لدى الرشكة إليضاح الوظائف التي يؤديها "سيمكس جو" .صار عمالءنا ومن خالل هذا العرض عىل دراية أفضل باألدوات التي
متكنهم من التعامل مع هذا التوجه الجديد يف األعامل.
وعىل نفس املنوال ،قام عمالء سيمكس للخرسانة الجاهزة بحضور فعاليات اإلنطالقة الكربى للمنصة يف القاهرة ،حيث تم ذلك يف نفس الشهر.
وقد جرى هذا الحدث الكبري يف فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس حيث قامت نجوان رشاد ،مدير مكتب تجربة العمالء لدى سيمكس بعرض
املزايا التي تحققها منصة سيمكس جو حني يتم إدراجها يف األعامل ،وذلك من حيث رفع الكفاءة وإمكانية حفظ السجالت وإدارة الوقت.
مصطفى رشف ،رئيس قطاع التسويق يف سيمكس علق عىل الحدث قائالً أن "فعاليات حدث اإلطالق
تأيت تتوي ًجا لجهودنا يف منح عمالئنا هذه الخربة الفريدة من نوعها ،فقد عملت الفرق لدينا ليالً
ونها ًرا من اليوم الذي قررنا فيه تطبيق سيمكس جو برتكيز عىل جميع التفاصيل التي تجعل هذه
الرحلة رحلة سهلة وميرسة" .كام أضاف قائالً " إننا اليوم نحتفل بإنجازاتنا ،ونجدد العهد أمام عمالءنا
باإلستمرار يف توفري كل جديد لهم يف صناعتنا".
ويف جميع الفعاليات ،متكن العمالء من إجراء أول عملية لهم عرب سيمكس جو بأفضل أسلوب تقني
تم إعداده يف هذا املجال ،كام تم تعريفهم بالسبل التي يتم من خاللها التعامل مع املنصة ،وذلك
بدعمٍ من مختصني يف املجال.
لقد قىض ضيوف سيمكس ليلة رائعة لن ينسوها وشهدوا إنطالقة سيمكس جو الفريدة! والعمالء اآلن
لديهم كل اإلستعداد والقدرة عىل االنتقال للمرحلة التالية.

ولينطلق سيمكس جو...

Stay Safe! Stay Sound!
The Annual Maintenance of Kiln 1

•

As part of the maintenance and upgrade activities performed
on annual basis, this year Kiln 1 observed a major upgrade
that required a shutdown that lasted for a duration of 35 days.
As with all the planned shutdown activities in CEMEX, safety
stands out as a first priority.

Since the lifting process is one of the most critical and risky
activities, a lifting plan for every lifting operation is conducted
which involves proper selection, inspection & calibration for
lifting tools before operation.

In its pursue to maintain the achieved excellence in safety
management, CEMEX’s safety team ensures all precautions
related to the safety of employees, contractors and visitors are
well sustained at all times.
Among many procedures taken to ensure a safe shutdown for
preventative and planned maintenance and upgrades are:
•
•
•
•
•

•

Contractors selection based on their health & safety
performance following CEMEX’s "Contractor Management
Standards"
Pre-shutdown planning with relevant areas & contractors
Assessment of the risks associated with all tasks, then
defining & implementing the control measures necessary
to control these risks
Conducting medical examinations for all shutdown
contractors
Kicking off by top management and line managers to
ensure that health & safety policy and messages were
cascaded to everyone
Performing health & safety awareness on a daily basis for
all direct & contractors workers

Following up closely for all work activities and preparing
a daily report for the corrective and preventive measures

Health & Safety Academy – Module 2
As a part of CEMEX’s Health & Safety (H&S) continuous
improvement plan, CEMEX conducted a comprehensive
professional training program. The Module 2 program was
delivered as part of the activities of the company’s "Health &
Safety Academy". These programs are designed and delivered
with the objective of enhancing the performance of our
employees in the areas of H&S. The Academy started in 2017
and is planned to cover three modules on a span of three years.
The first module – The Foundation – prepares the leaders to
inspire employees and contractors to achieve the highest
level of H&S while those leaders ensure their team’s own
Health and Safety. Module 2 covers CEMEX Health & Safety
Management System (HSMS). The system is broken down to
14 specific elements. Every leader should be well aware of
those 14 elements in order to be able to manage the health
and safety at CEMEX. Finally, the 3rd module tops that up to
cover the "Health & Safety Management System Proficiency".
In that module, the managers in Operations acquire in-depth
knowledge of the elements of HSMS and the program include
topics like hazard identification, risk management, contractor
management, and root cause analysis.
This training program enhances the employees’ safe behavior
and equip them with the knowledge and tools necessary
to provide safe work places and sustain them through the
engagement of both the employees and their leaders.

السالمة أوال ودائما!
الصيانة السنوية للفرن رقم ()١
يف إطار عمليات الصيانة والتحديث التي تجري سنويا ،شهد الفرن رقم ( )١هذا العام
عملية تحديث كربى ،حيث استلزم ذلك عملية اغالق استمرت ملدة  ٣٥يوم ،إال أنه ومع
جميع اعامل االغالق التي يتم التخطيط لها يف سيمكس ،يظل مبدأ األمان هو األولوية
األوىل لدينا.
ويف إطار سعيه الدؤوب لتحقيق االمتياز يف إدارة السالمة واألمان ،يعمل فريق السالمة
يف سيمكس عىل ضامن اتخاذ كافة االحتياطات املتعلقة بسالمة العاملني وآمانهم ،وكذا
املقاولني والزائرين والحفاظ عىل رسيانها عىل الدوام.

أكادميية الصحة والسالمة  -الوحدة التدريبية رقم ٢
وكجزء من خطة سيمكس للتطوير املتواصل للسالمة والصحة املهنية ،فقد أجرت
سيمكس برنامج تدريبي مهني شامل بهذا الشأن .وتم تنفيذ الوحدة التدريبية رقم ٢
من الربنامج ،وذلك يف إطار نشاطات "أكادميية الصحة والسالمة" بالرشكة .يتم تصميم
هذه الربامج وتنفيذها بهدف تعزيز أداء العاملني لدينا يف مجاالت الصحة والسالمة.
وقد بدأت وحدات األكادميية عملها يف عام  ،٢۰١٧ومن املزمع أن تقوم بتغطية ثالثة
وحدات عمل تدريبية عىل مدار ثالثة أعوام.
ويتم يف الوحدة التدريبية األوىل (املستوى األسايس) إعداد مسئويل القيادة للقيام
بدعم العاملني واملقاولني لتحقيق أعىل مستوى من الصحة والسالمة ،بحيث يضمن
هؤالء املسئولني مستوى صحة وسالمة فرق العمل لديهم .أما الوحدة التدريبية الثانية،
فتستعرض نظام إدارة السالمة والصحة املهنية .وينقسم النظام املذكور إىل أربعة عرش
عنرص ،حيث يتعني عىل كل مسئول قيادي أن يكون عىل دراية وعلم بهذه العنارص
األربعة عرش حتى ميكنه إدارة عملية الحفاظ عىل الصحة يف سيمكس .ثم ينتهي االمر
بالوحدة الثالثة ،وهي وحدة تستعرض أعىل مستوى من التخصص يف إدارة الصحة
والسالمة ،حيث يحصل مديري العمليات يف هذه الوحدة التدريبية عىل معلومات
موسعة حول بنود نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية .كام يشمل الربنامج املذكور
ٍ
موضوعات عديدة ،ومنها نظم التعرف عىل املخاطر ،إدارة املخاطر ،إدارة املقاولني،
وكيفية تحليل األسباب الجذرية للحوادث.

ومن بني العديد من اإلجراءات التي يتخذها الفريق إلغالق الفرن وبصورة تتسم باألمان
لغرض إجراء عمليات الصيانة الوقائية والتحديث املخطط له ،ما ييل:
•اختيار املقاولني يف ضوء أدائهم املرتبط بالسالمة والصحة املهنية ،والذي يستند إىل
اتباعهم ملعايري "إدارة أعامل املقاول" السارية لدى سيمكس
•تخطيط عملية االغالق املسبق مع اإلدارات املعنية ذات الصلة ومع املقاولني
•تقييم املخاطر املرتبطة بجميع املهام ،ثم تحديد وتنفيذ اإلجراءات الرقابية حسبام
يلزم للسيطرة عىل هذه املخاطر
•إجراء فحوصات صحية وطبية لجميع املقاولني العاملني يف عملية االغالق
•إطالق املهام عن طريق اإلدارة العليا ومديري خط اإلنتاج مبا يضمن وصول سياسة
ورسائل الصحة والسالمة املهنية للجميع
•إجراء توعية يومية حول الصحة والسالمة املهنية لجميع عاميل الرشكة واملقاولني
•إجراء متابعة وعن كثب لجميع األعامل ،وإعداد تقرير يومي بشأن اإلجراءات ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز ودعم السلوك اآلمن لدى العاملني ،وتزويدهم
باملعلومات واألدوات الالزمة لتوفري مقار عمل آمنه لهم عن طريق مشاركة كال من
التصحيحية واإلجراءات والوقائية
العاملني ورؤسائهم يف هذا الربنامج.
وحيث ان عملية الرفع تعترب مبثابة عمل من أهم االعامل وأكرثها مخاطرة ،يتم إجراء
خطة لكل عملية من عمليات الرفع ،وهي خطة تنص عىل حسن اختيار أدوات الرفع
واالرشاف عليها ومعايرتها قبل الرشوع يف تنفيذ العملية.
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