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«LafargeHolcim Maroc» نبذة عن
ــاء بالمغـــرب، وأول قيمـــة رأســـمالية فـــي األســـواق  ــا فـــي قطـــاع مـــواد البنـ شــركة «LafargeHolcim Maroc» هـــي شـــركة رائـــدة وطنيـ

الصناعيـة فـي بورصـة الـدار البيضـاء.
الشـركة هـي مملوكـة بأغلبيـة لمشـروع مشـترك بيـن مجموعـة « Holcim » الرائـدة عالميـا فـي مـواد البنـاء، والمـدى، وصنـدوق االسـتثمار 

اإلفريقـي، المتواجـد مقـره فـي العاصمـة االقتصاديـة الـدار البيضـاء.
ومنـذ تأسيسـها سـنة 1928 ،سـاهمت شـركة « LafargeHolcim Maroc » فـي عصرنـة وتحديـث قطـاع البنـاء والنمـو االقتصـادي علـى 
المســـتوى الوطنـــي، وتطمـــح الشـــركة لتكـــون الشـــريك المرجعـــي واألساســـي الـــذي يسـاهم بفعاليـة فـــي التنميـة الوطنيـة مـن خـال قدرتهـا 
علـــى االبتـــكار والمهـــارة فـــي قطـــاع البنـــاء فـــي المملكـــة. وتعتمـــد الشـــركة فـــي إســـتراتيجيتها علـــى أسســـها الرئيســـية لتنميـــة مســـتدامة، 

ومسـايرة تطـورات المجتمـع واحتـرام البيئـة وجميـع األطـراف المعنيـة.

بيان صحافي
الــدار البيضــاء، 22 يونيو 2022

احتفى رجال ونساء LafargeHolcim Maroc باليوم العالمي للبيئة في إطار األسبوع الثالث للعمل التطوعي
للشركة والذي نظم هذه السنة تحت شعار : « جميعا من أجل التنوع البيولوجي ».

بهــذه المناســبة، تمــت تعبئــة 700 متطــوع مــن مســتخدمينا فــي جميــع مواقــع إنتــاج الشــركة، فــي كل مــن وجــدة 
والناظــور وتطــوان وطنجــة وفــاس ومكنــاس والــدار البيضــاء وأم عــزة وبوســكورة والــكارة وســطات ودار بوعــزة 

وأكادير والعيون.
فــي العــام الماضــي، مكنــت هــذه التعبئــة للمســتخدمين مــن غــرس 4000 شــجرة. أمــا هــذه الســنة، فقــد تــم غــرس 
4200 شــجرة فــي المــدارس المجــاورة وحــول المواقــع الصناعيــة للشــركة. كمــا تدخــل مســتخدمونا المتطوعــون فــي 
ــذ  ــة التنــوع البيولوجــي، اســتفاد منهــا 10.000 تلمي ــة تحســيس بأهمي ــا فــي إطــار عملي المــدارس المجــاورة لمواقعن

وتلميذة، وذلك باستعمال لعبة تربوية طورتها LafargeHolcim Maroc ووزعتها على األطفال.
ترتبــط التنميــة المســتدامة ألنشــطة LafargeHolcim Maroc بشــكل وثيــق بتنميــة ســاكنة المواقــع التــي تتواجــد 
فيهــا الوحــدات الصناعيــة للشــركة. فباإلضافــة إلــى حمايــة البيئــة والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، انخرطــت فــرق 
الشــركة فــي العديــد مــن المبــادرات المحليــة لفائــدة ســاكنة الجــوار. ويشــكل برنامــج N’BNIOUW L’7AYAT الرافــد 
الــذي يحمــل هــذه المســؤولية، والــذي تتدخــل عبــره LafargeHolcim Maroc فــي أربــع مجــاالت أساســية، وهــي 

التعليم والصحة وقابلية التشغيل والتنمية القروية.
وتعتبــر هــذه ثالــث دورة ألســبوع العمــل التطوعــي لشــركة LafargeHolcim Maroc، بعــد الدورتيــن المنظمتيــن 
خالل ســنة 2021، حيــث همــت األولــى حمايــة البيئــة ونظمــت تحــت شــعار « المســتقبل بيــن أيدينــا »، وتعلقــت الثانيــة 

بالتوعية حول السالمة الطرقية تحت شعار « في الطريق إلى المدرسة »

خالل الفتــرة مــا بيــن يــوم 6 إلــى يــوم 10 يونيــو، تعبــأ مســتخدمو LafargeHolcim Maroc فــي إطــار األســبوع 
التنــوع  أجــل  مــن  : « جميعــا  تحــت شــعار  الســنة  هــذه  نظــم  والــذي  للشــركة،  التطوعــي  للعمــل  الثالــث 
البيولوجــي ». أســفرت هــذه العمليــة عــن تحســيس أكثــر مــن 10.000 طفــل فــي المــدارس المجــاورة لمواقــع 

إنتاج المجموعة بأهمية حماية التنوع البيولوجي، إضافة إلى غرس 4.200 شجرة حول مواقع المجموعة.

: LafargeHolcim Maroc أسبوع العمل التطوعي لمجموعة
تعبئة أزيد من 700 من مستخدمي الشركة


