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��سوت لإلسمنت تضع حجر األساس لتركيب
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كلمة األف�تاحية

رسالة الرئيس التنفيذي
سعيد  عام  جميعا  لكم  متمنيا  وسالمة  صحة  و  بخير  وأ�تم  عام  كل  أوًال 

مليئ باإلنجا�ات.
كما تعلمون لقد أ�تهى عام ٢٠٢٠ الذي كان مليًئا بالتحديات و التطو�ات 
إلى  أدت  التي  كو�ونا-١٩  جائحة  بسبب  مسبوقة  والغير  متوقعة  الغير 

تعطيل الكثير من أمور الحياة واألعمال وال ت�ال مستمره.
ولكن على الرغم من هذا التحدي، أنا فخور جدا بأننا في ��سوت واصلنا 

خلق العديد من اإلنجا�ات الجديدة في الم�يعات, اإل�تاج والشهادات.
صاللة,  مصنع  في   CE و   NF شهادتي  على  الحصول  في  نجحنا  حيث 

وكذلك التحسن الملفت و الدائم في م�يعات صحار.
تمكنا من تصد�ر ٥٥٠٠٠ طن من اإلسمنت المعبأ في أكياس إلى جنوب 
يتماشى كل  حيث  إف��قيا,  إلى ش�ق  الكلنكر  م�يعات  ومواصلة  إف��قيا 

هذا مع اإلست�ا�يجية واألهداف العامة للشركة.
أشعر أن عام ٢٠٢١ سيكون بنفس القدر من التحدي إن لم يكن أكثر من 
عام ٢٠٢٠ على األقل النصف األول منه, ولكن يجب علينا جميًعا أن نستمر 
في العمل ب�وح عاليه ونكون مستعد�ن لمواجهة التحديات الغير متوقعة 

والمضي قدًما للحفاظ على صحة العمل بشكل عام.
إلى لقاءا أخر في الشهر المقبل, أبقوا أمنين.



المسؤولية اإلجتماعية

 وقــد صــ�ح الفاضــل محمــد أحمــد عيديــد مد�ــر 
بالوكالــة  لألســمنت  ��ســوت  شــركة  عــام 
قائــال " إن إف�تــاح هــذا المشــ�وع يأ�ــي ضمــن 
ــة  ــؤولية اإلجتماعي ــركة للمس ــت�ا�يجية الش إس
والتــي تغطــي عــدة محــاور مــن ضمنهــا دعــم 
م�اكــز الوفــاء ويأ�ــي هــذا المشــ�وع كمرحلــة 
ثانيــة لدعــم مركــز الوفــاء بصاللــة حيــث كانــت 
يضــم  مبنــى  عــن  عبــارة  األولــى  المرحلــة 
وأمــا  بالمركــز  األغــ�اض  متعــددة  قاعــات 
المرحلــة الثانيــة فتضــم قاعــة العــالج المائــي 
وتهيئــة قاعــة األلعــاب ال��اضيــة وتجهيــز قاعــة 
هــذا  نف�تــح   اليــوم  و  الحركــي   العــالج 
هــذه  ثمــار  مــن  يعــد  والــذي  المشــ�وع 
إدارة  مجلــس  مــن  المعتمــدة  اإلســت�ا�يجية 
المجتمــع  دعــم  بأهميــة  إليمانهــا  الشــركة 
المحلــي مــن خــالل تســخير جــزء مــن مواردهــا 
الماليــة ودعــم المشــا��ع التنمويــة ذات النفــع 
ــوع  ــي رب ــي ف ــان العمان ــة اإلنس ــام لتنمي الع
الســلطنة والمســاهمة فــي مســيرة النهضــة 
المتجــددة تحــت القيــادة الحكيمــة لجاللــة 

السلطان هيثم بن طا�ق حفظه اهلل.

بالعيــد  البــالد  إحتفــاالت  مــع  ت�امنــا 
ــم حفــل تدشــين  الوطنــي الخمســون أقي
الوفــاء  بمركــز  المائــي  العــالج  مركــز 
اإلجتماعي بصاللة  �وم االربعاء الموافق 
٢٠٢٠/١٢/٩ تحــت رعايــة ســعادة الدكتــور 
أحمــد بــن محســن الغســاني  رئيــس بلديــة 
ظفــار وبحضــور الفاضــل محمــد بــن أحمــد 
��ســوت  شــركة  عــام  مد�ــر  عيديــد 
ــن  ــدد م ــة وع ــة بالوكال ــمنت بصالل لالس
ــة  ــة اإلجتماعي ــو�ارة التنمي ــؤولين ب المس
وعــدد مــن المســؤولين بشــركة ��ســوت 

لألسمنت.

ويعتبــر المشــ�وع تأهيــل م�افــق مركــز 
قاعــة  إنشــاء  ومنهــا   بصاللــة  الوفــاء 
للعــالج المائــي و تهيئــة الصالــة ال��اضيــة 
باألجهــزة و األدوات ال��اضيــة و تهيئــة 
و  الحركيــة  باأللعــاب  التأهيــل  صالــة 

الهوائية و التفاعلية .
ب�امــج  ضمــن  المشــ�وع  هــذا  يأ�ــي  

المسؤولية اإلجتماعية للشركة

تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار

��سوت لألسمنت تف�تح مبنى العالج المائي و تأهيل الصالة ال��اضية بمركز الوفاء اإلجتماعي بصاللة 



جوائــز

وفي ختام المؤتمر إحتفلت مجلة دوسير بتك��م 
قطاعات  في  ال�ائدة  والمؤسسات  الشركات 
التحتية  والبنية  والعقار  واللوجستيات  البناء 
الجوائز حيث  بتو�ع  والطاقة في سلطنة عمان 
"داعم  بجائزة  لألسمنت  ��سوت  شركة  فازت 
التنمية" وقام بتسلم الجائزة الفاضل خالد �امس 

ال�واس رئيس األداء بشركة ��سوت لألسمنت.
يأ�ي  الجائزة  بهذة  الفوز  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
بها  فازت  التي  بالجوائز  الحافل  للرصيد  إستم�ار 
شركة ��سوت لألسمنت لعام ٠٢٠٢ حيث فازت 
الرئيس  عن  للعام"  التنفيذي  "الرئيس  بجائزة 
التنفيذي للمجموعة الفاضل جوي جوش ، في 
كل من حفل تو��ع الجوائز ألفضل عالمة تجا��ة 
عقد  الذي  عمان  سلطنة  في  العمل  ألصحاب 
تو��ع  حفل  في  كذلك  و   ٠٢٠٢ أكتوبر  في 
العمل  ألصاحب  تجا��ة  عالمة  ألفضل  الجوائز 
عقد  الذي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في 
على  الشركة  حصلت  أيضا   ,٠٢٠٢ نوفمبر  في 
جائزة  العمل,  مكان  في  الصحة  تع��ز  جائزة 
أفضل إستخدام للتكنولوجيا في التد��ب وجائزة 
أفضل  حفل  في  للعام  للتد��ب  م�ود  أفضل 
عالمة تجا��ة ألصحاب العمل في سلطنة عمان 
إدارة  الغد و جائزة  بجائزة قادة  للعام ٠٢٠٢, و 
عالمة  أفضل  جوائز  تو��ع  حفل  في  المواهب 
تجا��ة ألصحاب العمل في دول مجلس التعاون 

الخليجي لعام ٠٢٠٢.

 تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد 
الشعيلي و��ر اإلسكان والتخطيط العم�اني 
و بحضور الشيخ سالم بن مستهيل المعشني 
وجمع من المدعو�ين بفندق شي�ا�ون عمان 
الشركات  بدعوة  دوسير  مجلة  قامت  حيث 
البناء  قطاعات  في  ال�ائدة  والمؤسسات 
التحتية  والبنية  والعقار  واللوجستيات 
على  وذلك  عمان  سلطنة  في  والطاقة 
السنوي  لمؤتمرها  الثامنة  الدورة  هامش 

الخاص باإلنشاءات والبنية التحتية.

من  المسؤولين  كبار  من  عدد  دعوة  تمت 
الو�ا�ات المعنية, مؤسسات القطاعين العام 
والخاص, الهيئات الصناعية, أعضاء من وسائل 
الصناعة  قادة  من  مختار  عدد  و  اإلعالم 
والمهن�ين مع إ�خاذ كافة التدا�ير في الحفل 
وذلك بموجب الحفاظ على إج�اءات التباعد 

اإلجتماعي.

نقاشية  حلقة  على  األمسية  واشتملت 
�ناولت عنوان "التحديات والفرص في ال�يئة 
هذه  في  شارك  حيث  المتغيرة"  اإلقتصادية 
��سوت  شركة  جانب  من  النقاشية  الحلقة 
لألسمنت الفاضل سيدهارث ��شي سا�ابا�ي 
رئيس قسم الخ�انة بشركة ��سوت لألسمنت 
في  والمسؤولين  الخب�اء  من  عدد  وكذلك 

عدد من القطاعات.

��سوت لألسمنت تفوز بجائزة داعم التنمية في المؤتمر السنوي الثامن لدوسير لإلنشاءات



جوائــز

التي  الجودة  عالية  منتجا�نا  في  يكمن  نجاحنا  أن  ونعتقد   
حالية  إ�تاجية  ��سوت قدرة  تمتلك مجموعة  بها حيث  نشتهر 
تبلغ ٦ مال�ين طن متري من اإلسمنت وخطتنا اإلست�ا�يجية 
وتوسيع   ٢٠٢٢ عام  بحلول  مال�ين   ١٠ إلى  ��ادتها  هي 

نطاقها إلى ٢٢ مليون طن مستقبًال".
للسجل  إستم�ا�ا  جاء  الجوائز  بهذه  الفوز  أن  اإلشارة  تجدر 
عليها شركة  التي حصلت  الشهادات  و  الجوائز  لتا��خ  الحافل 
الماضيه فقد فازت شركة  السنوات  ��سوت لإلسمنت طيلة 
حضرة  كأس  مسابقة  في  كؤوس  بثمان  لإلسمنت  ��سوت 

صاحب الجاللة السلطان قابوس ألفضل خمسة مصانع.
كما فازت الشركة بالعديد من الجوائز في ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و 
ألصحاب  تجا��ة  عالمة  أفضل  "جائزة  ذلك  في  بما   ،  ٢٠٢٠
الرئيس   -  ٢٠٢٠ الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  العمل 
التنفيذي للعام" ، "جائزة أفضل عالمة تجا��ة ألصاحب العمل 
في دول مجلس التعاون الخليجي ٢٠٢٠ - قادة الغد" ، "جائزة 
أفضل عالمة تجا��ة ألصحاب العمل في دول مجلس التعاون 
الخليجي ٢٠٢٠ - جائزة إدارة المواهب ، "جوائز أفضل عالمة 
الرئيس   –  ٢٠٢٠ ُعمان  سلطنة  في  العمل  ألصاحب  تجا��ة 
التنفيذي للعام" ، "جوائز أفضل عالمة تجا��ة ألصاحب العمل 
 ، في سلطنة ُعمان لعام ٢٠٢٠ - أفضل م�ود تد��ب للعام" 
"جوائز أفضل عالمة تجا��ة ألصاحب العمل في سلطنة ُعمان 
٢٠٢٠ - تع��ز الصحة في مكان العمل", "جوائز أفضل عالمة 
تجا��ة ألصحاب العمل في سلطنة عمان ٢٠٢٠ - جائزة أفضل 
إستخدام للتكنولوجيا في التد��ب"، "جائزة دويسر لإلنشاءات 
للجودة  الذه�ية  األو�و�ية  "الجائزة   ,"٢٠٢٠ التنمية  داعم   –
ممارسات  أفضل  جائزة   "  ,"٢٠١٩ التجا��ة  والمكانة 
العالمة  جائزة   "  ,"٢٠١٩ للشركات  اإلجتماعية  المسؤوليات 
 – والعقا�ات  البناء  قطاع  حسب  تفضيًال  األكثر  التجا��ة 
اإلسمنت ٢٠١٩", "جائزة العصر األخضر لإلستدامة في �وما 
إيطاليا ٢٠١٨ "و" جائزة العالمة األكثر ثقة في سلطنة عمان 

."٢٠١٨
لشركة  المستمرة  للجهود  �تيجة  الجوائز  بهذه  الفوز  كان 

��سوت لألسمنت.

مصنعة  شركة  أكبر   ، لإلسمنت  ��سوت  شركة  فازت   
تو��ع  جائزتين في حفل  على  عمان  لإلسمنت في سلطنة 

جوائز "قادة األعمال للعام ٢٠٢١"
مدرجة  شركة  وهي  لإلسمنت  ��سوت  شركة  فازت  حيث 
في سوق مسقط لألو�اق المالية  وممثل إسمنت عالمي 
ناشئ بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام" والتي فاز بها الرئيس 
فازت  كما  جوش،  جوي  الفاضل  للمجموعة  التنفيذي 
قطاع  (في   - للعام"  ناشئة  شركة  "أفضل  بجائزة  الشركة 

اإلسمنت).
الحدث  في  تايمز  إيكونوميك  قبل  الجوائزمن  تقديم  تم 
إند  الندز  تاج  فندق   - مومباي  في  أقيم  الذي  االفت�اضي 
جوش  جوي  الفاضل  اإلفت�اضية  المنصه  عبر  الحفل  وحضر 
الرئيس التنفيذي لمجموعة ��سوت لإلسمنت وتسلم الجوائز 

نيابة عن الشركة.
وص�ح الرئيس التنفيذي لمجموعة ��سوت لإلسمنت الفاضل 
على  الجائزة  لمنظمي  بالشكر  "أ�قدم  قائال  جوش  جوي 
تقد�ر  على  وكذلك  المؤسسي  التميز  تع��ز  في  مساعهم 
أفضل  من  كواحدة  وتصنيفها  لإلسمنت  ��سوت  شركة 

الشركات في سلطنة عمان".
و أضاف أيضا " اليوم مجموعة شركة ��سوت لإلسمنت هي 
دولة  ففي  خارجها  و  السلطنة  في  تعمل  عمانية  شركة 
اإلما�ات العر�ية المتحدة من خالل شركة با�ونير لإلسمنت 
إف��قيا  اليمن من خالل شركائنا, في ش�ق  لنا, في  التابعة 
قمنا  و  جورجيا  في  اإلس�ثمار  التجا��ة,  مكا�بنا  خالل  من 
مؤخ�ا باإلستحواذ على محطة في ج�ر المالديف و ق��ًبا جًدا 
سنكون متواجد�ن في أماكن متعدده في العالم وسندعم 
واألسمنت  الكلنكر  استخدام  ط��ق  عن  التحتية  بنيتهم  بناء 
المصّنعين في سلطنة عمان و بالتحديد في شركة ��سوت 
لإلسمنت ألن هدفنا الرئيسي هو تطو�ر ��سوت لإلسمنت 
وتو��ده  اإلسمنت  تصنيع  في  �ائدة  عالمية  شركة  إلى 
إستحوذت  لإلسمنت  ��سوت   ٢٠١٩ في  أيًضا   ، وتصد�ره 

على شركة أسمنت صحار ،

��سوت لإلسمنت تفوز بجائزتين في حفل”قادة األعمال للعام ٢٠٢١"



مشا��ع

 ٩ بقدرة  المهدرة  الح�ارة  إسترجاع  نظام  لتركيب  األساس  حجر  تضع  لألسمنت  ��سوت 
ميجاوات

١٨ ينا�ر ٢٠٢١ - صاللة: أقامت شركة ��سوت لألسمنت أكبر شركة مصنعة لألسمنت في 
المهدرة  الح�ارة  نظام جديد إلسترجاع  إنشاء  لبدء  ، حفل وضع حجر األساس  سلطنة عمان 

بقدرة ٩ ميجاوات في مصنعها الرئيسي في صاللة ، عمان.
يعتبر مش�وع نظام إسترجاع الح�ارة المهدرة بقدرة ٩ ميجاوات هو توسع إست�ا�يجي لشركة 
(MSM) ذلك النه سيساهم  المالية  المدرجة في سوق مسقط لألو�اق  ��سوت لألسمنت 
في مواصلة ��ادة الشركة في تصنيع األسمنت وكذلك سيساعد الشركة في اإللت�ام بالحد 
من إنبعا�ات الكربون حيث سيتم توليد الطاقة من خالل إسترجاع الغا�ات الساخنة المنبعثة 

من المحطة الحالية في صاللة.
��سوت  لشركة  فارقة  يعتبرعالمة  المش�وع  لهذا  األساس  حجر  وضع  بأن  اإلشارة  تجدر 
لألسمنت حيث سيساهم بشكل ك�ير في تحقيق أهداف الشركة الطموحة مثل الحد من 
إستهالك الطاقة بنسبة ٢٥٪ - ٣٠٪, خفض إنبعا�ات غاز ثاني أكسيد الكربون وفوق كل 
�يئية  فائدة  عنه  ينتج   ٪٥٠ من  بأكثر  للمياه  المنتظم  اإلستهالك  في  ك�ير  إنخفاض  شيء 

مباشرة ويجعل عملية التصنيع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة".
 SONOMA Overseas Development Co Ltd وتفتخر شركة ��سوت لإلسمنت بأن شركة
الصينية هي المقاول لهذا المش�وع وذلك نظ�ا لخبرتها الطويلة في هذا النوع من المشا��ع 
على  لإلسمنت  ��سوت  شركة  سيساعد  مما   ، الطاقة  إستخدام  تقليل  في  تساعد  التي 

االستم�ار في طاقتها اإل�تاجية العالية وبتكلفة طاقة أقل.

��سوت لألسمنت تضع حجر األساس لتركيب نظام إسترجاع الح�ارة المهدرة بقدرة ٩ ميجاوات



مشا��ع

ما هو نظام الساب هانا:
نظام الساب هانا (S/ANAH٤)هو جيل جديد من 
تصميمه  وتم  التجا��ة،  ساب  ب�امج  مجموعة 
لضمان العمل ببساطة فائقة في جميع خطوط 
مجموعة  تشمل  المجاالت.  جميع  وفي  العمل 
التي  الوظائف  كافة  تق��ًبا  هانا  الساب  ب�امج 
كانت متاحة في أنظمة الساب التجا��ة  ، وتم 
الذاكرة  تكنولوجيا  من  لالستفادة  تصميمها 
المجموعة  تلك  وتقدم  المتقدمة،  الداخلية 
ذلك  في  بما  متعددة،  استخدام  سينا��وهات 
الحوسبة  برنامج  مع  االستخدام  خيا�ات 

السحا�ية.
وإضافة الى ذلك يعتبر نظام الحوسبة السحا�ية 
من   (strocaFsseccuS  PAS) البش��ة  للموارد 
أهم األنظمة الرقمية الحديثة التي تساهم  في  
تبسيط عمليات إدارة الموارد البش��ة باستخدام 
بأقل  السحا�ية  الشبكة  على  معتِمدة  حلول 
الكفاءة  ��ادة  على  إيضا  وتعمل    ، التكاليف 
المعنيون  يحتاجها  التي  المعلومات  وإ�احة 
بالموارد البش��ة بسهولة . ومن أهم فوائد هذه 
إمكانية  �تيح   إنها  الحديثة  الرقمية  األنظمة 
الذكية  الهوا�ف  أجهزة  على  إستخدامها 
أي  وفي  مكان  أي  من  اإللكت�ونية   واأللواح 

وقت تكون متصًال فيه باإل�ترنت.

اليوم  صباح  صحار  اسمنت  مصنع  احتفل 
بتدشين نظام هانا ونظم الحوسبة السحا�ية 
 (strocaFsseccuS PAS & ANAH/٤S PAS)
الجيل  النظام  هذا  ويعتبر  البش��ة  للموارد 

الجديد من مجموعة برنامج الساب التجاري.
شركة  خطة  ضمن  المش�وع  هذا  ويعتبر 
��سوت لالسمنت للتحول الرقمي في جميع 
مصانعها باستخدام احدث التقنيات، وقد بدء 
العمل التج��بي على نظام الساب منذ بداية 

العام الجاري (١ ينا�ر).
 وقد ص�ح الرئيس التنفيذي للمجموعة جوي 
للشركات  الرقمي  التحول  بات  جوش:" 
الوقت  في  الض�و��ات  من  والمؤسسات 
بتطو�ر  الرقمي  التحول  ويعنى  الحاضر 
خالل  من  والشركات  المؤسسات  عمليات 
مختلف  �إستخدام  عملها  أسلوب  تغ�ير 
بغية  اإلست�ا�يجيات  وإ�باع  الرقمية  التقنيات 
وتقليل  اإل�تاجية  ل��ادة  التقنية  تط�يق 
سالم  الفاضل  ص�ح  اخر  جانب  التكلفة".ومن 
بن احمد ال اب�اهيم نائب الرئيس التنفيذي:" 
اكثر  لدينا  يكون  أن  س�ورنا  دواعي  لمن  أنه 
  PRE) تط�يقات وتخطيط موارد المؤسسات
) والسحابة المتقدمة في المنطقة باالضافة 
الى شبكة تصنيع األسمنت في دول مجلس 
التعاون الخليجي لقد حققنا هذا الهدف من 
لتقنية  المستقبلي  التخطيط  خالل 
الرقمي  التحول  ط��ق  وخارطة  المعلومات 

في المجموعة".

مصنع اسمنت صحار يحتفل بتدشين نظام الساب هانا ونظم الحوسبة السحا�ية للموارد البش��ة



لمحة عن االنجا�ات:

.٢٠٢٠ نوفمبر  شهر  في   (MT  210150) للكلنكر  شهري  إ�تاج  *أعلى 

.٢٠٢٠ أكتوبر  شهر  في  إسمنت  طن)   / كيلوواط   86.66  ) للطاقة  إستهالك  *أقل 

*أعلى إ�تاج مستدام ( MT 7000) حتى ١٦ �وًما سابًقا كان ١٣ �وًما في عام ٢٠١٨.

أخبار  مصنع ��سوت لإلسمنت

أتثاث عاطه شغ سمطغات و إظااج طخظع رغسعت لقجمظئ

خالل العام السابق ٢٠٢٠ ، حقق مصنع ��سوت لإلسمنت في صاللة العديد من 
اإلنجا�ات الجديدة التي تجاوزت كل اإلنجا�ات و األرقام المحققه منذ إنشائها.

تةثغث رخخئ تسثغظ التةر الةغري بعادي ظسار.

جددت و�ارة اإلسكان مؤخً�ا منطقة التوسيع لمدة عام واحد حتى 
عام 2022 وجددت و�ارة الطاقة والمعادن بالفعل رخصة التعد�ن 
 2025 ، والتي تسري حتى �ونيو  5 سنوات  في وادي نعار لمدة 

لعمليات التعد�ن.

۲۰۲۰  

٢٢١١٦١٧ ٢١٩٠٨١٤ MT  ١ 
٨٤٤ ٨٥٧ Kcal �Kg clinker   ٢ 

٩٥٫٨٤ .١٠٥٫٥ KW/Ton cement   ٣ 
 



جدول الشهادات الدولية الجديدة:
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أخبار  مصنع ��سوت لإلسمنت

حعادات جثغثة فجعاق جثغثة:

في إطار سعي ��سوت لألسمنت للحصول على "عالمة تجا��ة عالمية" ، حصل 
ستساعد  التي  الجديدة  الشهادات  من  العديد  على  لإلسمنت  ��سوت  مصنع 

شركة ��سوت لإلسمنت على تأسيس بصما�ها العالمية في أسواق جديدة.

المرآب الةثغث:

الم�آب  منطقة  بخصوص  أما  الجديد,  الم�اب  إستخدام  تفعيل  تم 
القديمة التي كانت بالقرب من مصنع التعبئة تستخدم اآلن كساحة 

لتخ��ن أكياس األسمنت المعبأة.



أخبار  مصنع ��سوت لإلسمنت

ترصغئ طئرد الضطظضر شغ الثط  (٣) :

طخظع أجمظئ الثصط:

 Promac Engineering عينت شركة ��سوت لألسمنت, شركة  *
   مقاوًال إلنشاء مصنع إسمنت الدقم.

M / s و EP كمقاول "Industries Ltd " تع�ين شركة  *
*  تع�ين هابكو كمقاول إنشاءات.

*  من المتوقع اال�تهاء من مش�وع "WHRS" بحلول الربع ال�ابع من عام 2021.

ــغ  ــث ش ــط البال ــرد الضطظضرلطث ــئ طئ ــال ترصغ ــمظئ أسم ــعت لفج ــرضئ رغس ــثأت ح ب
طخظسعا - خقله شغ ١٣ غظاغر ٢٠٢١. 

*  تط الاساصث طع حــرضئ "Ayoki Engineering LLC" بخفاعا طصاول EPC لطمحــروع 
تغث أن  جمغع المسثات الرئغســغئ جــغاط إجــاغرادعا طظ حــرضئ IKN GmbH شغ ألماظغا 

لعثا المحروع.
* جــغاط إجــائثال المئــرد الحــئضغ التالــغ بمئــرد الضطظضــر Pendulum IKN المخمط ل 

TPD 4000 تغث غدمظ صثرة إظااجغئ بمسثل TPD 3500 طظ الضطظضر.
* غحــمض ظطــاق المحــروع افسمــال المثظغــئ وأسمــال الاعرغــث والارضغــإ لفسمــال 

المغضاظغضغئ    والضعربائغئ الماسطصئ باتثغث طئرد الضطظضر.
* جغاط الاثطغط لطارضغإ الظعائغ لطمحروع لغئثأ خقل طارس ٢٠٢١



تعيين

خبر

خبر

خبر

 شركة با�ونير لصناعة اإلسمنت 
تعين الفاضل أشوك شارما مد�ر لعمليات المصنع.

شــركة با�ونيــر لصناعــة اإلســمنت قامــت بتوفيــر مبلــغ 
وقــدرة 1.4 مليــون درهــم إما�ا�ــي ســنوًيا وذلــك مــن 

خالل االستخدام األمثل و األفضل للموارد.

ــاج  ــر لصناعــة اإلســمنت أعلــى إ�ت ســجلت شــركة با�وني
ــي  ــك ف ــري وذل ــن مت ــغ 133247 ط ــث بل ــر حي للكلنك

شهر ينا�ر 2021.

 19 كوفيــد  عــن  التوعيــة  ب�امــج  مــن  بالعديــد  القيــام 
لجميــع  الدو��ــة  الط�يــة  الفحوصــات  إجــ�اء  كذلــك 
اإلجــ�اءات  كافــة  إ�خــاذ  علــى  الحــرص  و  العامليــن 

اإلحت�ا��ة لضمان سالمة الجميع.

أخبار با�ونير لصناعة اإلسمنت



أخبار  مصنع إسمنت صحار

HANA & SAP Success factors / SAP S4 بدء بتط�يق

أحتفل مصنع اسمنت صحار بتدشين نظام هانا ونظم الحوسبة الحسا�ية 
( SAP S4 / HANA & SAP Success factors)

للموارد البش��ة ويعتبر هذا النظام الجيل الجديد من مجموعة برنامج الساب 
التجاري .

ويعتبر هذا المش�وع ضمن خطة شركة ��سوت لالسمنت للتحول الرقمي في 
جميع مصانعها .

بدء نظام QMS للشاحنات

قائمة  إدارة  نظام  صحار  اسمنت  مصنع  بدأ   ،  2021 فب�ا�ر  من  اعتباً�ا 
اال�تظار لشاحنات العمالء .

العميل  يتم تسليمه من قبل  رم�ً�ا  رقًما  حيث سيتم تقديم لكل شاحنة 
عندما تقوم شاحنته بتحميل أكياس األسمنت.

سيتم عرض جميع األرقام الكت�ونيا في غرفة االست�احة الخاصة بهم .

ب�امج التد��ب على السالمة

السالمة  عن  محاض�ات  اقامة  و  بتنظيم  صحار  اسمنت  مصنع  قام 
لجميع الموظفين بشكل دوري ومستمر اعتباً�ا من ينا�ر

2021 ، كما �واصل تحديثهم بجميع أخبار وإج�اءات جائحة كو�ونا 
التي يتعين عليهم ا�باعها.



أخبار  مصنع إسمنت صحار

المشاركة في المسؤولية االجتماعية

الباطنة  شمال  بمحافظة  ال�يئة  إدارة  مع  يشارك  صحار  اسمنت  مصنع 
للسلطنة في االحتفال �يوم ال�يئة العماني .

والية  لشاطئ  �نظيف  حملة  و�نظيم  برعاية  صحار  اسمنت  مصنع  قام 
وهدايا  ومسابقات  فعاليات  متظمنا   ٢٠٢١ ينا�ر   ١٩ في  صحم 
العمانية حيث  ال�يئة  لحماية  والعمل  الوعي  لتشجيع  وذلك  للمشاركين 
�يئة  أجل  من  متعاون  "مجتمع  عنوان  تحت  العام   بهذا  االحتفال  يأ�ي 

مستدامة "

بدء تط�يق سياسة موارد بش��ة جديدة

الموارد  بتط�يق سياسة   2021 فب�ا�ر  بدء مصنع اسمنت صحار من 
البش��ة الجديدة ،والتي �تضمن القواعد واإلج�اءات

التي تملي كيفية معالجة بعض األمور في مكان العمل بما في 
ذلك حقوق وواجبات الموظفين.

العماني والذي  العاملة  القوى  بقانون  السياسة مرتبطة  ان  حيث 
سيساعد إدارة الموارد البش��ة على تل�ية احتياجات

مخالفات.  اي  وتجنب   ، صحار  اسمنت  مصنع  موظفي  ومتطلبات 



أخبار محطة ��سوت المالديف لإلسمنت

رقم قياسي

حققت ��سوت المالديف لإلسمنت رقما قياسيا وذلك من خالل اإل�تهاء 
من ال�يان المالي المدقق لعام ٢٠٢٠ بحلول ١٠ ينا�ر ٢٠٢١ لتصبح أول 

كيان مؤسسي يقوم بذلك في جميع أنحاء ج�ر المالديف.

إستي�اد 14600 طن من اإلسمنت السائب و اإلسمنت المعبئ
 في أكياس من صاللة  وهو أعلى إستي�اد لشهر واحد من قبل

 محطة ج�ر المالديف.

إستيــ�اد

تــوسعـــة

اإل�تهاء من تخليص كافة المتطلبات مع كافة الجهات المعنية من قبل 
االستشاري لمش�وع توسعة المحطة.






