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 مركزھا الجدید لطحن اإلسمنت بالناظورح  تتفتإسمنت المغرب 
مركز طحن اإلسمنت بالناظور بعد   یفتتحطن من اإلسمنت سنویا،  700000ملیون درھم وبطاقة سنویة تبلغ  330باستثمار قدره 

 . NMالجودة  حصول مختلف منتجاتھ على عالمة 
 

دجنبر تنظیم زیارة إلى الموقع بحضور كل من سفیر    9من أجل االحتفاء بافتتاح مركز طحن اإلسمنت بالناظور، تم یوم الجمعة  

األا الفیدرالیة  األل   الشرفيالسید روبیر دولجر، والقنصل    ةلمانی لجمھوریة  الفیدرالیة  والمدیر   ةلمانی لجمھوریة  السید زھیر ماكور، 

السید ھاكان  األلمانیة  ، والمدیر التنفیذي لمنطقة إفریقیا وشرق حوض البحر المتوسط للمجموعة  خروني ألدا  المالي للمجموعة السید

 مدیري إسمنت المغرب.  كوردال، ورئیس جماعة أوالد ستوت، باإلضافة إلى 
 

والذي سیقوم باإلنتاج الوطني   كیلومتر من مدینة الناظور،  18مركز طحن اإلسمنت الجدید، الذي یقع في جماعة أوالد ستوت على بعد  

من مصنع اإلسمنت آیت باھا (سوس ماسة)، سیمكن من دعم ومواكبة تنمیة المنطقة الشمالیة والشرقیة ومن االستجابة   الوافدللكلنكر 

 للطلب المتزاید على اإلسمنت. 

ت المبتكرة في ھذه المنطقة، من أجل  كما سیعمل على تطویر مجموعة واسعة من المنتجات األساسیة أو ذات الخصوصیة أو المنتجا

 تلبیة جمیع االحتیاجات التي تتطلبھا المشاریع السكنیة وغیر السكنیة ومشاریع البنیة التحتیة.

اآلن   والذي سیغطي من  المغرب،  إسمنت  لنشاط شركة  الجغرافي  التنوع  للطحن خطوة مھمة من حیث  الجدید  المركز  ھذا  یعتبر 

فصاعدا جمیع أنحاء التراب الوطني. كما یعكس ھذا االستثمار حجم الثقة التي تحظى بھا المملكة المغربیة لدى مساھمنا الرئیسي، 

 .Heidelberg Materialsمجموعة 

 

 بخصوص إسمنت المغرب 

، واحدة من أكبر شركات صناعة اإلسمنت بالمغرب وأول فاعل في مجال  Heidelberg Materialsإسمنت المغرب، إحدى فروع  

 إنتاج الخرسانة الجاھزة لالستعمال والحصى. تتكون المنظومة الصناعیة من: 

 ومصنع أحد حرارة (آسفي)، ومصنع المزوضیة (مراكش)؛  ،مصانع لإلسمنت: (مصنع آیت باھا (أكادیر)  3 -  

 اإلسمنت (مركزین بالعیون، ومركز بالجرف األصفر، ومركز بالناظور).     مراكز لطحن 4 -  

 مقالع للحصى،   4 - 

  ن بالمملكة.وحدة للخرسانة متواجدة في أكبر المد 21 - 

 بالغ صحفي 
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التي تجعل من ُمصنع اإلسمنت   تلتزم إسمنت المغرب القیم  البیئة وبالمسؤولیة االجتماعیة، وھي مجموعة من  الدوام بحمایة  على 

 .المغربي أحد أكثر الشركات دینامیكیة فیما یخص التنمیة المستدامة على المستوى الوطني

 
التواصل إدارة   

 غزالن وكریم 
+212 522 85 94 65  

 g.ouakrim@cimar.co.ma 
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