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زمالئي األع�اء...

بنــاءا علــى القــ�ار األخيــر الصــادر عــن اللجنــة العليــا �إنهــاء العمــل بقــ�ار إغــالق 
األنشــطه التجا��ــة ومنــع الحركــة لألفــ�اد مــع اعتمــاد مبــدأ التطعيــم كشــرط 
ــ�ار  ــو ق ــاص ه ــاع الخ ــات القط ــه ومنش ــدات الحكومي ــع الوح ــول لجمي للدخ
مرحــب بــه للغايــة فــي شــركة ��ســوت لإلســمنت حيــث سيســاعد هــذا القــ�ار 
الجوهــري بشــكل ك�يــر فــي إعــادة تدو�ــر عجلــة الحيــاة اإلقتصاديــة وتعافــي 

األسواق المحلية داخلًيا في السلطنة.
ــأن برنامــج التطعيــم فــي  مــن ناحيــة أخــرى ، نحــن ســعداء وفخــو�ون جــًدا ب

شركة ��سوت لألسمنت والشركات التابعة لها يسير بشكل جيد للغاية.
علــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة التــي واجهناهــا ومــا �لنــا نواجههــا مــن 
جائحــة كو�ونــا ، ما�لنــا ماضــون فــي تحقيــق أهدافنــا الرئيســية بمــا فــي ذلــك 
مش�وعنا بالدقم ومش�وع (إسترجاع الطاقه الح�ا��ه)WHRS ، حيث أنهما في م�احل 
متقدمة من اإلنشاء خصوصا مش�وع (إسترجاع الطاقه الح�ا��ه) WHRS الذي 

سيشهد النور في الق��ب العاجل.
متمنيا لكم جميًعا دوام الصحة والسعادة ، ابقوا آمنين ...



 ��سوت لإلسمنتأخبار

الصاد�ات  في أسواق التصد�ر الرئيسية 

أظهــرت شــركة ��ســوت لإلســمنت وجودهــا القــوي فــي أســواق التصد�ــر 
الرئيســية لليمــن والصومــال والهنــد مــن خــالل تصد�ــر 147 ألــف طــن متــري مــن 
األســمنت خــالل شــهر �ونيــو 2021 و 95 ألــف طن متري خالل شــهر �وليو على 
ــا  ــا عــن حصتن ــاء ، �تحــدث أحجــام صاد�ا�ن ــة الوب ــى الرغــم مــن حال ــي. عل التوال
ــا الكــ�ام. مــن خــالل  ــة التــي بنيناهــا مــع عمالئن فــي الســوق والثقــة المتبادل
تقديــم منتجــات عاليــة الجــودة وخدمــات مخصصــة لعمالئنــا ، فقــد تميزنــا فــي 
ــا  ــل �ن�اني ــرى مث ــر األخ ــواق التصد� ــي أس ــا ف ــا ظهورن ــطتنا وأظهرن ــال أنش مج

وج�ر المالديف ومدغشقر وغيرها.

ــة  ــى تل�ي ــن عل ــاء الدقــم ، ســنكون قاد�� ــر مــن مين ــاح م�افــق التصد� مــع اف�ت
الم��ــد مــن الطلــب مــن خــالل الكشــف عــن شــركتنا مــن خــالل تصد�ــر منتجا�نــا 
إلــى جميــع األســواق. وســوف يســاعدنا كذلــك فــي ��ــادة حصتنــا فــي الســوق 
ــا لتأميــن  فــي بعــض أســواق التصد�ــر المحتملــة. نأمــل أن نبــذل قصــارى جهدن

الم��د من أسواق التصد�ر لدينا في المستقبل   .



 ��سوت لإلسمنتأخبار

مش�وع نظام استعادة الح�ارة المهدورة – ��سوت لإلسمنت صالله
صور من  المش�وع :

خطة المش�وع العامة

أداء ما�ل ستون

يتقدم مش�وعنا الطموح لنظام WHRS (نظام استعادة الح�ارة المهدورة) بسالسة.
بمجرد اال�تهاء من مش�وع WHRS سيساهم في تحقيق ما يلي:

• يمكن أن توفر استعادة الح�ارة المهدورة ما يصل إلى 25 في المائة من احتياجات 
الكهرباء اإلجمالية لمحطة صاللة.

• يقلل من استهالك الطاقة المشت�اة ، مما يقلل بدوره من تكاليف التشغيل.
• تقليل انبعاث غا�ات االحتباس الح�اري

• تقليل البصمة الكربونية
• �نمية االستدامة في التصنيع

في الوقت الحالي ، توشك مرحلة البناء المدني على اال�تهاء ، ونحن ندخل المرحلة 
الحاسمة من "التركيب والتكليف".

تم إنجاز البناء المدني بنسبة ت��د عن ٪85 �ينما تم اال�تهاء من التش�يد بحوالي 20٪.



مصنع  إسمنت صحارأخبار

برنامج التطعيم في مصنع أسمنت صحار

حصل موظفو مصنع أسمنت صحار على لقاحات كوفيد19 في إطار برنامج 
التطعيم الخاص بالشركة.

تم تطعيم ٪99 من الموظفين بالجرعة األولى
تم تطعيم ٪8 من الموظفين بجرعتين



مصنع  إسمنت صحارأخبار

تفعيل بطاقات الفحص المخصصه لمطفأة الح��ق  

تغ�ير طوق مانع التسرب في الخ�انة رقم. 94

ــر  ــه و غي ــات الهوائي ــى الد�اج ــال عل ــه لي ــ�ائط المضيئ ــب الش ــم تركي ت
الليــل. فــي  خصوصــا  للحــوادث  تجنبــا  وذلــك  للعامليــن  الهوائيــة 

األماكــن  فــي  األوليــة  اإلســعافات  صناد�ــق  تركيــب 
صحــار أســمنت  مصنــع  فــي  العمــال  لســكن  المخصصــه 



با�ونير لصناعة اإلسمنتأخبار

البوابة :تم فصل الالفتات عن الهيكل و�نظيفها واستبدالها بالفتات جديده

غرفة المضخات : تمت الترقية من أنبوب GI إلى HDPE و كذلك تغ�ير الصمامات التالفة في كال المضختين.

بعدقبل 



��سوت المالديف لإلسمنتأخبار

تجــــــــاري

العمليات

(RMCPL) فــي  موظًفــا   14 مــن   13  ـــل نــيتعرجلا اــتلكل لــماكلا مــيعطتلا مــت

عــاد الموظــف ال�ابــع عشــر إلــى وطنــه ومــن المحتمــل أن يكمــل تطعيمــه هنــاك.

2021 متجاوزة واردات العام  تم استيراد 38659  طن في النصف األول من عام 
الماضــي. العــام  خــالل  مــن  36890 البالغــة  بأكملــه 

ــنوية. ــف الس ــواردات نص ــام ال ــة بأحج ــواردات مقارن ــبة ٪84 لل ــًوا بنس ــذا نم ــل ه يمث

الماضــي. العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة   64٪ بنســبة  الم�يعــات  نمــت 



��سوت المالديف لإلسمنتأخبار

تطور االعمال

حازت شركة (RMCPL) على شرف تو��د األسمنت من خالل (STO) لمبنى المكا�ب 
الجديد لخفر السواحل الوطني في ج�ر المالديف.

 تم بدأ المفاوضات عبر الكارتل الصيني الذي يد�ره حص�ً�ا (M.M. Exports) من خالل 
فتح مفاوضات مع ثالثة مقاولين صين�ين يقومون ببناء مشا��ع إسكان اجتماعي في 

ج�ر المالديف.

المفاوضات جا��ة مع (Afcon) لمش�وع الجسر وهو أكبر مش�وع للبنية التحتية من 
المفترض أن �بدأ في الربع الثالث من عام 2021.

بدأ العمل في مش�وع بناء مبنى مكا�ب خفر السواحل - المالديف



 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
 adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

 euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
 aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

 minim veniam, quis nostrud exerci tation
 ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
 ex ea commodo consequat. Duis autem vel

 eum iriure dolor in hendrerit in vulputate

تقنية المعلومات ITأخبار

 مش�وع  ساب في مصنع صحار: المرحلة االولى. التغ�ير إلى أوفيس 365

نجحت شركة ��سوت لإلسمنت في التغ�ير بنجاح إلى 
مايك�وسفت اوفيس365 (سحابي) من خالل خوادم 

.On Premise
 م�ايا اوفيس365  :

يســاعدك اوفيــس365  علــى العمــل مــن أي مــكان وعلــى 
أي جهــاز  كم�يوتــر شــخصي , مــاك , ايفــون , اند�ويــد , 
ــدره  ــع الق ــد م ــن بع ــل ع ــك العم ــث يمكن ــري حي ــالك �ي ب
علــى الوصــول فــي أي مــكان إلــى المعلومــات التــي 

تحتاجها من خالل تجربة أكثر أماًنا.

- الب��ــد اإللكت�ونــي: نقــل رســائل الب��ــد اإللكت�ونــي إلــى 
اوفيس كالود 365

االجتماعــات  إجــ�اء  ميك�وســفت:يمكنك  -ف��ــق 
وتســجيل  تيــم.  باســتخدام  والمكالمــات  والمحادثــات 

االجتماع لغرض التد��ب إذا لزم األمر.
- شــيربوينت: سيســاعدك علــى الوصــول إلــى الملفــات 

المشتركة (محلًيا وعبر اإل�ترنت)
ــف -  ــى ون د�اي ــخصية إل ــك الش ــل �يانا� ــف: انق - ون د�اي

آمن ويمكن الوصول إليه من أي مكان
ــل  ــى تحمي ــاعدك عل ــت��م- سيس ــفت س ــج ميك�وس - برنام

وعرض ومشاركة مقاطع الفيد�و الخاصة بك

 مش�وع  ساب :التنفيذ الناجح للوحدات التالية في المرحلة األولى

تو��ع الم�يعات
التمو�ل والتحكم

إدارة المواد
تخطيط اإل�تاج

لقد بدأنا في �نفيذ الوحدات التالية في المرحلة الثانية :
 

HCM( إدارة �أس المال البشري)
صيانة المصنع

((BO كائنات األعمال
فيوري

((BPC تخطيط األعمال وتوحيدها
((CM إدارة النقد

سيتم البدء في تشغيل جميع هذه الوحدات بحلول منتصف 
سبتمبر 2021

نقل موقع DRمن ODP إلى مكتب مسقط

نجحت شركة ��سوت لألسمنت في نقل موقع 
التعافي من الكوارث الخاص بها من عمان دا�ا 

بارك إلى مكتب الشركة في مسقط.
ترقية الشبكة: ال�ث�يت على خط P2P جديد من 

مسقط إلى صاللة.
.SAP لـ DR نفيذ موقع�

  ODP تــم نقــل األجهزة التاليــة من  عمان دا�ا بارك
ــركة  ــقط لش ــي مس ــي ف ــب الرئيس ــى المكت إل

��سوت لإلسمنت
 

((SAP HANA لـ Fujitsu خوادم
((Active Directory لـ HP Server

مكتبة الش�ائط
خوادم النسخ االحتياطي

Nexus مفتاح
SAN ومحول SAN خادم



اذن الخ�وج

االمن والسالمة وال�يئة

الموضوع الشهري

يدعــم فريق RCC HSSE شــركة 
إنشــاء  مرحلــة  Sinoma اثناء 
الحرارة  اســتعادة  مشروع 
جلســات  لتقديــم  المفقــودة 

توعية صغيرة.

تــم تنفيذ نظــام اذن الخروج الجديــد 
فــي ممرات  للتحكــم  للمدراء  

.البوابــة فــي إدارتهـم  

ستتم مراقبة تصاريح الخروج علــى 
أساس شهري.

علــى  تصاريح   الخروج  توجــد  ال 
B" و "C تاقفاوم نودــب " " ةــبوانملا

البريد اإللكترونيللمديرين.

ال�يئة

لتقليــل  الوحــدات  تواصــل 
ــات  ــات إلــى مكــب النفاي النفاي
التسلســل  دمــج  خــالل  مــن 

الهرمي للضوابط.
برنامج التطعيم 

ــم فــي كل موقــع  نفــذت الشــركة بنجــاح برنامــج التطعي
مــع ٪100 مــن الموظفيــن الذين ســجلوا للحصــول علــى 

الجرعة األولى من اللقاح الذين يتلقون اللقاح األول.

بحلــول منتصــف ســبتمبر ، مــن المأمــول أن يحصــل جميــع 
(أقــل مــن تلــك المشــاكل الصحيــة) علــى  الموظفيــن 

جرعتين من التطعيم.

 
 

190 19 62 4 188 
54 9 15 0 174 

136 10 47 4 14 

تمام التطعيمصاللهمسقطصحارالدقمبايونير
تطعيم الموظفين

الجرعة االولى والثانية
الجرعه االولى فقط

   
   
   
   
   
   
 

(WaH) العمل على ارتفاع
الميــزه الشهرية هــي اليــه 
العمــل و الخطــوات الواجــب 
باالنشــطه  للتحكــم  ا�باعهــا 

في المرتفعات:

المدراء :

0.00  0.00
0.00  0.00
0.00  0.00
0.63  0.00

0.27  0.00

 LTIFR  2021 ≤0.75 الهدف

ســجلت شــركة ريسوت  لألســمنت فــي شــهر �وليــو عــدم 
مصنــع. أي  فــي  للوقــت  إصابــات  أي  إضاعــة 

اذن الخ�وجدعــمالسالمة

��سوت لإلسمنت

مصع إسمنت صحار
الدقم

المالديف
با�ونير

المجموعة

0.59   0.00

علــى  العمــل  قبــل  االتيــه  الخطــوات  إتباع 
المرتفعات:

ــي  ــن ف ــاءة العاملي ــن تدريب وكف ــد م • التأك
المرتفعات

• يتــم التخطيــط واإلشــ�اف علــى العمــل فــي 
المرتفعات

• اختيار المعدات للعمل
ــة الشــخصية الصحيحــة  ــر معــدات الوقاي • توفي

(ضبط النفس قبل السقوط)
• وضع خطط للطوارئ

(WaH) مثال على الممارسات الجيدة

(الموظف متصل بحبل النجاة أعلى الفرن)

سقالة ESP على مستوى عال جدًا


