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إسمنت المغرب :تشغيل المركز الجديد لطحن اإلسمنت في مدينة الناظور في شهر يوليوز
2022
بطاقة إنتاجية تبلغ  700.000طن من األسمنت سنويًا ،سيواكب المركز الجديد لطحن اإلسمنت
تنمية المناطق الشمالية والشرقية.
يقع مركز طحن اإلسمنت الجديد إلسمنت المغرب في جماعة أوالد ستوت على بعد  18كيلومترا من
مدينة الناظور ،وسيبدأ العمل به بدءا من شهر يوليوز .2022
بمبلغ استثماري إجمالي قدره  330مليون درهم ،ستبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدة الجديدة  700ألف
طن من اإلسمنت سنويا ،مما سيسمح لها بدعم تنمية المنطقة وبتلبية الطلب المتزايد على اإلسمنت ،مع
تجويد االستعمال المحلي لسعة الكلنكر الخاصة بإسمنت المغرب.
منذ بداية أشغال بناء الموقع سنة  ،2020يعمل ما يقرب من  250شخصا بشكل يومي لبناء هذا المركز
الجديد الذي عهد بإنجازه لشركات مغربية :الهندسة ،مباني الهندسة المدنية (البنايات والهندسة المدنية
الصناعية) ،تصنيع الهياكل والمعدات ،التجميع الميكانيكي والتجميع الكهربائي والتشغيل اآللي...
سيوفر هذا المركز الجديد ما ال يقل عن  200منصب شغل مباشر وغير مباشر بدءا من انطالق العمل
به .
سيساهم هذا المشروع في تلبية الطلب المحلي على اإلسمنت على الرغم من السياق العام الذي يتميز
بالسعة المفرطة للكلنكر الذي ينعكس على السوق الوطنية منذ بضع سنوات .وبالتالي ،فإنه سيمكن من
تطوير مجموعة واسعة من المنتجات في المنطقة الشمالية والشرقية سواء المنتجات األساسية أو الخاصة
أو تلك التي تخص االبتكار ،وذلك من أجل تلبية جميع االحتياجات التي تتطلبها المشاريع السكنية أوغير
السكنية أومشاريع البنية التحتية.
" إن االستثمار في مركز طحن اإلسمنت بمدينة الناظور يعد نقطة تحول رئيسية بالنسبة لشركة إسمنت
المغرب ،والتي ستصبح من اآلن فصاعدا حاضرة في جميع أرجاء البالد .كما سيمثل هذا المركز خطوة
مهمة من حيث التنوع الجغرافي لنشاطنا" ماتيو روزانيغو ،المدير العام" .
كما يعكس هذا االستثمار حجم الثقة التي تحظى بها المملكة المغربية لدى مساهمنا الرئيسي ،مجموعة
إسمنت هايدلبيرغ األلمانية.
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بخصوص إسمنت المغرب.
إسمنت المغرب ،إحدى فروع إسمنت هايدلبيرغ ،هي ثاني شركة لصناعة اإلسمنت بالمغرب وأول
فاعل في مجال إنتاج الخرسانة الجاهزة لالستعمال والحصى .تتكون المنظومة الصناعية لإلسمنت من:
  3مصانع لإلسمنت( :مصنع آيت باها (أكادير) الحائز على عالمة الجودة في مجال تدبير الطاقةوفقا لمعيار الجودة إيزو  50001نسخة  ،2011ومصنع أحد حرارة (آسفي) ،ومصنع المزوضية
(مراكش)؛
 أربع مراكز لطحن اإلسمنت (مركزين بالعيون ومركز بالجرف األصفر ،ومركز رابع في طوراإلنجاز بالناظور).
 بالنسبة لألنشطة المرتبطة بالمواد ،فتتوفر على:  4مقالع للحصى و 26وحدة للخرسانة متواجدة في المدن الكبرى للمملكة.تلتزم إسمنت المغرب على الدوام بحماية البيئة وبالمسؤولية االجتماعية ،وهي مجموعة قيم تجعل من
ُمصنع اإلسمنت المغربي واحدا من أكثر الشركات الناشطة فيما يخص مبادرات التنمية المستدامة على
المستوى الوطني.
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