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اخبار ��سوت لإلسمنت

 مجرفة
 فولفو الجديدة

وصول مجرفة فولفو نموذج L220 الجديدة 
لمحجــر ��ســوت لإلســمنت حيــث تعتبــر هــذه 
القديمــة  الــكات  لحفــارة  بد�ــل  المجرفــة 
ومجرفــة كوما�ســو ومــن أهــم خصائــص 
تحســين  هــي  الجديــدة  فولفــو  مجرفــة 
ــا�ات. ــة الكس ــام لتغذي ــواد الخ ــة الم معالج

وصول مجرفة فولفو الجديدة

L220Volvo



أعلى م�يعات شه��ة على اإلطالق بلغت 10،011 طن متري في �ونيو 2021.
تم تحقيق الهدف في جميع األصناف الثالثة ألول مرة.

ــي  ــرة ف ــد ألول م ــهر واح ــي ش ــي ف ــون دوالر أم��ك ــة ملي ــر بقيم ــدار فوا�ي إص
تا��خ الشركة.

تحقيــق ٪122 مــن حجــم المي�انيــة الشــه��ة علــى الرغــم مــن اإلغــالق والتدا�يــر 
.COVID-19 الصارمة الخاصة بـ

تــم إرســال كميــات أكبــر مــن 4011 طــن متــري مــن المحطــة ألول مــرة فــي عام 
2021

تسجيل نمو بنسبة ٪91 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نفخــر بكوننــا المــورد الحصــري لإلســمنت لواحــد مــن أكبــر المقاوليــن المحل�يــن ، رشــيد للنجــارة 
لمش�وعهم األخير لبناء مدرسة جديدة مقابل 2.1 مليون دوالر أم��كي في هولهومالي.

تعبئــة مشــ�وع MTCC أخــر لتو��ــد اإلســمنت لمشــ�وع إدارة النفايــات مــن خــالل إســمنت الخلــط 
الجاهز.

فازت Afcon بمناقصة بناء مش�وع الجسر المفاوضات جا��ة منذ مارس 2021 لتو��د اإلسمنت.

تطور االعمال

تجــــاري

م�يعــات  أعلــى 
شهـــــــــــ��ـــــــــة
اإلطــالق  عــــلى 

اخبار ��سوت المالديف لإلسمنت



قــام ف��ــق مختبــر الجــودة الدولــي 
ب��ــارة مختبــر م�اقبــة الجــودة التابــع 
ــن  ــس م ــي الخام ــار  ف ــع صح لمصن
�وليــو 2021. وقــام ف��ــق المصنــع  
الممارســات  أفضــل  بعــرض 
مصنــع  فــي  المتبعــة  الصناعيــة 

أسمنت صحار.

اخبار مصنع إسمنت صحار

التكنولوجيــا والعلــوم  مــن جامعــة  الطــالب  مــن  قــام مجموعــة 
التط�يقيــة ب��ــارة مصنــع صحــار فــي 6 �وليــو 2021 ، وأطلعهــم ف��ق 

المصنع على العملية الكاملة إل�تاج وتعبئة اإلسمنت .

��ارة مصنع صحار

اال�تهاء من أعمال التشجير بالقرب من المبنى اإلداري الرئيسي

 أعمــــال تشجير 



تم دهان بوابة األمن رقم 1

اال�تهاء من عمل السور على مكتب اإلدارة

 

 

أعمــال 

 Q2 2021 تم إنجاز الرصد ال�يئي

 تم دهان بوابة المي�ان رقم 1

 تم دهان بوابة المي�ان رقم.2

اخبار مصنع إسمنت صحار



٪100 من الموظفين أكملوا تطعيم كوفيد19

التشــغيل المســتمر للفــ�ن �إســتخدام فحــم 
منخفض الدرجة بنسبة 100٪.

تجديد رخصة الدفاع المدني, سالمة المباني
 والرخصة التجا��ة.

ــاء  ــتهالك الكهرب ــي إس ــر ف ــدف التوفي ــق ه ــم تحقي ت
وفًقــا ألهــداف الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء 

وذلك بتوفير مليون درهم في الشهر.

 

 

 

 

السالمة
حققنا : 

صفر 

صفر 

صفر 

LTI

حالة صحية

حوادث

ــية  ــة الرئيس ــد البواب ــد عن ــر جدي ــاز تطهي ــب جه ــم تركي - ت
لتطهيــر جميــع الســيا�ات والشــاحنات ، ممــا يقلــل مــن 

فرصة ا�تشار في�وس كو�ونا.

- إجمالي الحوادث القابلة للتسجيل منذ بداية العام 2

العمليات

- التد��ب على التف��غ واإلستجابة للطوارئ

االدارة

اخبار  با�ونير لصناعة اإلسمنت



االمن والسالمة

��سوت لإلسمنت

المالديف

با�ونير

برنامج التطعيم

برنامج التطعيم

تــم إطــالق برنامــج التطعيــم والبــدأ مــع 
ق��بــا  وســيتم  صاللــة  فــي  الموظفيــن 

كذلك في الدقم و صحار.

الجرعه االولى تلقوا  الموظفين  %80 من 

موظفين  من   95% من  اكثر  تطعيم  تم 
شركة با�ونير.

موظفون خا�ج السلطنة

 الموظفيــن الذ�ــن كانــوا خــا�ج الســلطنة
ــيتم ــم س ــه التطعي ــى فرص ــوا عل ــم يحصل  ول

تطعيمهم في مستشفيات بدر السماء
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االمن والسالمة  أخبار

متنوعة
��سوت لإلسمنت

با�ونير

 WHR يتقدم مش�وع
دون مخاوف �تعلق بالسالمة

إ�خاذ و �نفيذ إج�اءات جديدة إلعداد التقا��ر 
الخاصه لهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة 
ال�يئي الملف  وتطو�ر  بالدقم 

 تطو�ر نظام الح�ائق واستبدال كاشفات الدخان
بكواشف الح�ارة في المناطق الحساسة

من  طن   2000 من  أكثر  تدو�ر  أعيد 
الخشب   -  2021 عام  في  المواد 

والصلب وال��ت والبالستيك

جديدة  أمنية  كامي�ات  تركيب 
السيا�ات مواقف  اإلداري  المبنى 

صحار
المصنع  داخل  اإلضاءة  نظام  تطو�ر  تم 
طاقة  ذات  إضاءة  بتركيب  وذلك  بالكامل 

LED   عاليه

تجديد رخصة الدفاع المدني وسالمة المباني

ISO45001: 2015نظام تط�يق  تم   

الدقم

و  للحضور  جديدة  مؤسسية  إج�اءات  تفيذ 
جائحة  ظل  في  لإلدارة  والسفر  اإلنص�اق 

كوفيد19-

المجموعة

لتنمية  الخض�اء  المساحات  برنامج  �نفيذ 
المسطحات الخض�اء داخل المصنع

جميع  في  جديد  تعقيم  نظام  تط�يق  تم 
الوحدات للمكا�ب والمركبات

المخاطر لتق�يم  الداخلي  التدقيق   إج�اء 
في مصنع صحار

في  جديدة  م�اقبة  كامي�ات  تركيب 
البوابة الثانية والثالثة



االمن والسالمة  اإلبالغ عن

حادث
 صيغة حساب الحوادث هي عدد الحوادث المسجلة في تلك السنة
 مض�وبة في 200000 (لتوحيد معدل الحوادث لـ 100 موظف) ثم
مرة  ، الصيغة   ، إذن  الموظف.  عمل  ساعات  عدد  على   مقسومة 
 أخرى ، هي معدل الحوادث = (عدد الحوادث * 200000) / عدد

.ساعات العمل
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 اإلبالغ عن حادث


