
لفارج هولسيم المغرب ترفع النقاب عن مصنعها الجديد

 مليار درهم3ة سوس ماسة بتكلفة استثمارية ناهزت جهفي 

، مجه;ز ب;آخر التكنولوجي;ا، ومص;مم حس;ب2021المصنع الجديد، الذي سيدخل حيز التشغيل في يوليوز 

 مليون طن.1.6» المعتمد من طرف المجموعة، ويمكن لنتاجه السنوي أن يناهز   مصنع الغد «مفهوم 

وهو موجه لمواكبة تنمية القاليم الجنوبية للمملكة وجهة سوس ماسة.

كشفت لفارج هولسيم المغرب، المجموعة الرائدة في مجال مواد البناء وأول رسملة صناعية ف�ي بورص�ة

 كيلوم�تر45الدار البيضاء، اليوم للصحافيين عن مص�نعها الجدي�د ف�ي جه�ة س�وس ماس�ة، الواق�ع عل�ى بع�د

  ملي�ار دره��م وس��يدخل3جنوب غرب مدينة أكادير. وسيمكن هذا المصنع، الذي بلغت تكلفت�ه الس��تثمارية 

، من مواكبة تنمية الجهة والقاليم الجنوبية التي تعرف ازدهارا ك�بيرا عل�ى2021حيز التشغيل في يوليوز 

المستوى القتصادي والجتماعي.

ز  المصنع الجديد، الذي تبلغ قدرته النتاجية  هزز  مليون طن في السنة، وفق أحدث التكنولوجي��ا. وص��مم1.6جه

» المعتم��د م��ن قزب ��لز مجموع��ة لف��ارج هولس��يم، ويس��تعمل مص��نع الس��منت  مص��نع الغ��د حس��ب مفه��وم «

تيكنولوجي��ا الوتوم��اتيزم والروبوتي��ك وال��ذكاء الص��طناعي والص��يانة التنبؤي��ة م��ن أج��ل تس��حين مسلس��ل

إنتاجه. وتضمن هذه الحلول المبتكرة إنتاج إسمنت أكثر أمانا وأكثر نجاعة واستدامة.

فيم��ا يتعل��ق بالطاق��ة الخض��راء، وعل��ى غ��رار ب��اقي مص��انع المجموع��ة ف��ي المغ��رب، س��يتم تزوي��د مص��نع

 ك�ونهض�افة إل�ى، إ2023السمنت بجه�ة س�وس ماس�ة بالكهرب�اء المول�دة م�ن طاق�ة الري�اح ابت�داء م�ن س�نة 

سيستعمل الوقود البديل كذلك.

من خلل هذا المصنع، عززت لفارج هولسيم المغرب مساهمتها في التشغيل بمنطق�ة س�وس ماس�ة. فمن�ذ 

ل يومي��ا 2018انطلق ورش بن��اء المص��نع ف��ي   ش��خص، ثلثه��م م��ن الم��وارد البش��رية1400، وه��و يهش ��غزز

المحلية.

برنامج "نبب نييو  الحياة" من أجل بناء روابط مستدامة مع المجتمعات المحلية
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في انسجام تام مع برنامج المسؤولية الجتماعية والبيئية "ن ب نزيو  الحي�اة"، وض�عت لف�ارج هولس�يم المغ�رب

مص��نعها الجدي��د تح��ت علم��ة تنمي��ة المجتمع��ات والمج��الت المحلي��ة. فف��ي ك��ل مواقعه��ا النتاجي��ة، تعم��ل

المجموعة على بناء روابط مستدامة مع المجتمعات المحلية، وتش�جيع ثقاف�ة الح�وار وتثمي�ن ك�ل المب�ادرات

التي تمكن من تنمية القتصاد المحلي، بهدف خلق القيمة المشتركة.

 كيلوم�تر بترص�يف8على مستوى البنيات التحتية، قامت لفارج هولسيم المغرب ببناء طريق جديد بط�ول 

جديد بهدف اللتفاف ح�ول جماع�ة تيدس�ي نيسنض�الن، القريب�ة م�ن موق�ع المص�نع. كم�ا ق�امت ببن�اء طري�ق

به�دف لف�ارج هولس�يم المغ�رب منش�آت نج�زت كيلومتر بغرض فك العزلة عن القرية. كم�ا أ3ثانية بطول 

  مع إنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب وبناء برجينالعديد من القرى المجاورة بالماء الصالح للشرب،تزويد 

للماء ونظام للضخ باستعمال الطاقة الشمسية.

وف�ي إط�ار انخراطه�ا ف�ي دع�م التربي�ة والتعلي�م ومكافح�ة اله�در المدرس�ي، ق�امت لف�ارج هولس�يم المغ�رب

 طفل من القرى المجاورة. ويتلقى هؤلء التلمذة الص��غار م��ع بداي��ة700 إجمال مدارس، تستقبل 4 تأهيلب

رات لتمكينهم من معاودة الدراسة في أفضل الظروف. ز  كل موسم دراسي محفظة ممتلئة وو 

وفي نفس التجاه، تم إطلق برامج لدعم القابلية للتشغيل لدى تعاونيتين نسويتين.

ف��ي مي��دان الص��حة، نظم��ت المجموع��ة ع��دة قواف��ل لف��ائدة س��اكنة الج��وار وخلل ذروة الجائح��ة ت��م تجهي��ز

مصلحة النعاش بمستشفى تارودانت بغرض الرفع من قدرته اليوائية واستقبال المرضى.

 "لفارج هولسيم المغرب"نبذة عن

ة "لفارج هولسيم المغرب"، هي شركة رائدة وطنيا في قطاع مواد البناء بالمغرب، وأول رسملة فيشرك
السوق الصناعية في بورصة الدار البيضاء.

الشركة مملوكة بالغلبية لمشروع مشترك بين مجموعة "لفارج هولسيم" ال�رائدة عالمي�ا ف�ي م�واد البن�اء،
مقره بالدار البيضاء.تواجد والمدى، صندوق لاستثمار الفريقي الم

 لف��ارج هولس��يم المغ��رب ف��ي عص��رنة قط��اع البن��اء والنم��وش��ركة، س��اهمت 1928ومن��ذ تأسيس��ها ف��ي 
. على المستوى الوطنيالقتصادي 

ف�ي التنمي�ة الوطني�ة م�ن خللفعالية وتطمح المجموعة أن تكون الشريك المرجعي والساسي الذي يساهم ب
 اس��تراتيجيتها عل��ىف��ي المملك�ة، حي�ث تعتم��د الش�ركة ف��ية ف��ي قط��اع البن��اء مه��ارق��درتها عل�ى البتك��ار وال
 مستدامة ومسايرة لتطورات المجتمع واحترام البيئة وجميع الطراف المعنية.أسسها الرئيسية لتنمية
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