
الــدار البيضــاء 08 نونبر 2021 

LafargeHolcim Maroc تحصــل علــى جائــزة أفضل أداء في 
 المســؤولية االجتماعية للشــركات لسنة 2021

وتحصد المرتبة األولى في تصنيف »أحســن أداء لألســواق الناشــئة«

حصلــت مجموعــة »LafargeHolcim Maroc« مــرة أخــرى، علــى جائــزة أفضــل أداء فــي المســؤولية االجتماعيــة 
ــة »Vigeo Eiris« المســتقلة المتخصصــة  ــة للشــركات لســنة 2021، ضمــن التصنيــف الــذي تصــدره وكال والبيئي
الســنة  هــذه   LafargeHolcim Maroc مجموعــة  واحتلــت  والحكامــة.  واالجتماعيــة  البيئيــة  المجــاالت  فــي 
المرتبــة األولــى فــي تصنيــف »أحســن أداء لألســواق الناشــئة«، مــن بيــن 100 شــركة مــن 31 بلــدا نشــئا أو فــي 
طــور النمــو. والتــي حصلــت علــى أعلــى النقــاط مــن لــدن وكالــة »Vigeo Eiris« المســتقلة، مبــرزة بذلــك أفضــل 

ــة. أداء فيمــا يخــص المســؤولية االجتماعي

وكالــة Vigeo Eiris فحصــت مــا مجموعه 38 معيارا و330 مؤشــرا
تعمــل وكالــة »Vigeo« علــى تقييــم الشــركات بنــاء علــى أهميــة مؤشــراتها ومــدى فعاليــة نظامهــا اإلداري علــى 
مســتوى 6 مجــاالت تتمثــل فــي: الــرأس المــال البشــري، حقــوق اإلنســان، البيئــة، أخالقيــات األعمــال، الحكامــة، 

واالندمــاج االجتماعــي.
ويشــمل إطــار التقييــم مــا مجموعــه 38 معيــارا وأزيــد مــن 330 مؤشــرا، تتمحــور جميعهــا حــول المســؤولية البيئيــة 
واالجتماعيــة، المعتمــدة مــن مؤسســات دوليــة كبيــرة مثــل منظمــة األمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة 

فــي الميــدان االقتصــادي.

ويعــزز حصــول LafargeHolcim Maroc مــن جديــد علــى جائــزة أفضــل أداء في المســؤولية االجتماعية للشــركات 
لســنة 2021، مكانتهــا الرائــدة فــي مجــال النســيج االقتصــادي الوطنــي واإلقــرار بأدائهــا الشــمولي مــن حيــث 

المســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة.
 LafargeHolcim Maroc وتواكــب المجموعــة منــذ 90 ســنة األوراش التنمويــة الكبــرى فــي المغــرب، وتواصــل
ــك فــي مجمــل عملياتهــا وفــي  ــة المســتدامة فــي جوهــر رؤيتهــا وأعمالهــا، وذل ــوم وضــع التنمي ــى حــدود الي إل

جميــع مراحــل سلســلة قيمتهــا.

mar-communication@lafargeholcim.com : العالقات مع الصحافةwww.lafargeholcim.ma

:»LafargeHolcim Maroc « نبــذة عن
شــركة » LafargeHolcim Maroc« هــي شــركة رائــدة وطنيــا فــي قطــاع مــواد البنــاء بالمغــرب، وأول قيمــة رأســمالية فــي األســواق الصناعيــة فــي 

بورصــة الــدار البيضــاء. 
الشــركة هــي مملوكــة بأغلبيــة لمشــروع مشــترك بيــن مجموعــة » Holcim « الرائــدة عالميــا فــي مــواد البنــاء، والمــدى، وصنــدوق االســتثمار اإلفريقــي، 

المتواجــد مقــره فــي العاصمــة االقتصاديــة الــدار البيضــاء.
ومنــذ تأسيســها ســنة 1928، ســاهمت شــركة  » LafargeHolcim Maroc« فــي عصرنــة وتحديــث قطــاع البنــاء والنمــو االقتصــادي علــى المســتوى 
الوطنــي، وتطمــح الشــركة لتكــون الشــريك المرجعــي واألساســي الــذي يســاهم بفعاليــة فــي التنميــة الوطنيــة مــن خــال قدرتهــا علــى االبتــكار والمهــارة 
ــاء فــي المملكــة. وتعتمــد الشــركة فــي إســتراتيجيتها علــى أسســها الرئيســية لتنميــة مســتدامة، ومســايرة تطــورات المجتمــع واحتــرام  فــي قطــاع البن

البيئــة وجميــع األطــراف المعنيــة.


