
 ��سوت المالديف لإلسمنت  تحقق أعلى م�يعات شه��ة في تا��خ الشركة 

شركة با�ونير لصناعة اإلسمنت :تم تد��ب موظفي المي�ان على نظام الساب

��ســوت لإلسمــنت تصدر أخــر منتجا�ها : اإلسمنت الخــالي من الكـــ�وم 





أخبار شركة ��سوت لإلسمنت

فيما يلي لمحه عن هذا اإلنجاز:

• في البداية كان الكلنكر وإسمنت ��سوت يحتويان على محتوى الك�وم VI بأكثر 
.PPM 100 من

• من خالل تعد�ل وصفة المواد الخام في المعالجة الح�ا��ة ، تم تقليل محتوى 
.PPM 30-20 من 100 إلى VI الك�وم

• بعد ذلك ، يتم تقليل محتوى Cr6 + بشكل إضافي ، من خالل المعالجة بواسطة 
الكواشف الكيميائية ، واآلن يتم تقليل الك�وم VI بشكل جيد إلى ضئيل ، أقل من 2 

.PPM
• في مارس 2021 ، أرسلت ��سوت لإلسمنت نوعين مختلفين من اإلسمنت الخالي 

من الك�وم (بورتالند ومركب) إلى مناطق االتحاد األو�وبي.
يتوافق اإلسمنت اآلن مع متطلبات �نظيم الوصول لالتحاد األو�وبي للك�وم 

PPM 2 السادس (القابل للذوبان في الماء) أقل من

��سوت لإلسمنت  تقوم بتصد�ر أخر  منتجا�ها  االسمنت الخالي من 
الك�وم السادس إلى المحيط الهندي / ج�ر االتحاد الفرنسي.

تم تحقيق هذه المهمة إل�تاج اإلسمنت الخالي من الك�وم السادس 
(القابل للذوبان في الماء) من قبل ف��ق ��سوت في صاللة دون أي 

دعم خارجي مثل استشا�ات طرف ثالث وما إلى ذلك.

يتوافق اإلسمنت الموفر مع شهادات CE و NF التي حصلنا عليها مؤخً�ا 
من ANOR ، فرنسا.

إسمنت خالي من الك�وم



العمليات

اإلدارة

أخبار  با�ونير لصناعة اإلسمنت

- إ�مام إطفاء وحدة الف�ن لمنتصف العام بنجاح و في وقت قياسي.
- الحفاظ على استهالك الكهرباء المستهدف لتحقيق التوفير و قدره                                 

مليون درهم للشهر.

 تم تد��ب جميع الموظفين والموزعين على أساسيات ومفاهيم الصحة 
والسالمة واألمن وال�يئة.

الم�يعات 

-  تم تد��ب موظفي المي�ان على نظام الساب.
- تم تحقيق هدف الم�يعات (الهدف - 65000 طن متري ؛

 تم تحقيقه - 66000 طن متري تق��ًبا)
- أعلى رقم تحصيل مقارنة بآخر 4 أشهر (10 مال�ين درهم إما�ا�ي).



تم توقيع الصفقة مع رشيد للنجارة واإلنشاءات ، إحدى أكبر شركات المقاوالت 
الخاصة لتو��د  اإلسمنت (42.5R و N) 42.5 من خالل  STO لبرجين من 14 

طابًقا في هولهومالي.

أغلقت صفقة مع شركة MMTC ، من خالل STO  لتو��د 42.5R لـ 9000 متر مكعب
 من الخرسانة الجاهزة (3650 طًنا) لمش�وع وامكو.

العمليات

أخبار ��سوت المالديف لإلسمنت

حققت ��سوت المالديف لإلسمنت أعلى م�يعات شه��ة في تا��خ الشركة بلغت 
7447 مليون طن



العمليات

الم�يعات

أخبار ��سوت المالديف لإلسمنت

العمل على تو��د األسمنت لمش�وع معالجة المياه والصرف الصحي 
المكون من 34 ج��رة والذي تم منحه للعديد من المقاولين الهنود

على الرغم من حظر تجول المركبات لمدة 12 ساعة الذي أعاق 
التحميل والتسليم ، فقد تم تحقيق 4800 مليون طن في 21 مارس.

وصول شحنة  من سفينة جديدة NACC MILBURN بمقدار 7200 طن وتف��غها 
ضمن معا�ير التوقيت .



 L T I

ألننا   ٠٫٧٥ هو   ٢٠٢١ لعام   LTIFR هدف 
نعمل یلع تحقیق هدفنا املتمثل يف 
عدم حدوث إصابات حتی اآلن ، تم عرض 

LTIFR للمجموعة و BU's أدناه:

٠٫٤٦ املجموعة    •
٠٫٠٠ ریسوت    •
٠٫٠٠ صحار    •
١٫٧٨ بایونیر    •

بایونیر  يف  املصاب  املوظف  ید  تالمس 
باآلالت املتحرکة مما أدى إلی تلف األنسجة 

الرخوة والکدمات.

كوفيد ١٩ 

الحاالت  عدد  ارتفع   ، مارس  خالل شهر 
يف ُعمان ، ومن املهم أن نحافظ یلع 
إرشادات  اتباع  ، فنحن نواصل  سالمتنا 

کوفید١٩.

وثائق  تتوفر  معلومات  یلع  للحصول 
کوفید١٩ يف تواصل ، تم إصدار وثیقة 
انتظار  يف  وهي  جدیدة  سفر  توجیه 

موافقة اللجنة.

سوف نرسل معلومات بخصوص برنامج 
ستتم  لدینا.  القادم  العدد  يف  اللقاح 
والتي  املتاحة  اللقاحات  مناقشة 
سیتم طرحها يف اجتماع لجنة کوفید

١٩ يف ١ أبریل ٢٠٢١.

من  مزید  إلی  بحاجة  کنت  إذا 
لجنة  أو  باملمرض  فاتصل   ، املعلومات 
الفاضل   ، توفیق  (الفاضل   ١٩ کوفید 

خالد ال إبراهیم ، الفاضل مناش).

إرشادات المقاول الجديد

وإعادة  النفایات  تدویر  إعادة  تعد   •
ترکیزنا  مجاالت  أحد  استخدامها 

الرئیسیة يف عام ٢٠٢١

• مراقبة الضوضاء البیئیة يف املوقع

هدف

با�ونير

CEMS تحسین الوصول إلی محطة

م�اقبة جودة الهواء المحيط في الموقع

صحار

تخزین الدیزل
الدفاع  متطلبات  لتلبیة  الدیزل  خزان  تطویر 

املدني

األمن والسالمة والبیئة والصحة

سالمة  یلع  الحفاظ  الضروري  من  "أنه 
الوقایة  البیئة ویمکن  موظفینا وحمایة 
وخسائر  واألمراض  اإلصابات  جمیع  من 

املمتلکات واآلثار البیئیة السلبیة".
الصحة في العمل

�يئة

•  تم إجراء الرصد البیئي يف کل مبنی

جدیدة  إرشادات  مؤخًرا  ریسوت  أصدرت 
یعملون  الذین  املقاولین  لدعم  للمقاولین 
قمنا   ، مارس  شهر  خالل   ، منشآتنا  يف 

بطرح املستندات التوجیهیة التالیة:
• التوجیه الکهربائي

• توجیه السقالة

قسم األمن والسالمة وال�يئة والصحة



األمن والسالمة والبيئة والصحة

من  کبیرة  کمیة  تدویر  بإعادة  مؤخًرا  قامت 
 ، الصلب  ؛  ، بما يف ذلك  املواد من املوقع 

IBC's املنصات الخشبیة و

برنامج لتحسين سالمة االرتفاع 

يف  االرتفاع  سالمة  لتحسین  برنامج   WAH
عبر  أمان  خطوط  ترکیب  خالل  من  املصنع 
العمل  منصات  وتحسین  واألفران  املطاحن 

يف املناطق الرئیسیة باملصنع .

��سوت

اإلدارة الكيميائية

مختبر صحار نظیف وجید جًدا لوضع العالمات 
الکیمیائیة والتخزین.

ثقافـــة الســــالمة

تمكيـــــن الموظـف 

تحـــديد المخــــاطر 

الحفاظ على االم�ثال 

التحسيــن المستـمر 

القيــــــــــــــــادة 

 مشاركة الموظف والمقاول

للموظف الحق في تحديد األعمال أو الظ�وف غير اآلمن

جزء من الوظيفة

ا�باع القواعد

 تحسين �يئة العمل لدينا

 قدوة يحتذى بها

٦ عناصر أساسية لب�امج السالمة الناجحة

تق��ر وحدة األعمال

قامت محطة الدقم بتحسین األمن يف   •
املوقع من خالل ترکیب سیاج سلکي یلع 

طول الجدار املحیط.

بدأ مشروع جدید.  •



توعية
توعية
كوفيد١٩

التنسى ارتداء القناع الواقي بإستمرار

إغسل يديك بالماء والصابون جيدًا

ابتعد عن التجمعات أنت وأسرتك

مع تحيـــات ,,,


