
 

مجموعة 'أنوار إنفيست' توقع بجوهانسبرغ على هامش منتدى التعاون الصيني إلافريقي )فوكاك( 

مليون  171عن اتفاقية تمويل مشروعها الذي يهم وحدة صناعية إلنتاج إلاسمنت بسطات بتكلفة 

 دوالر مع البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك بالعالم.

  

عت 
ّ
ملتقى بجوهانسبرغ في إطار  5102دجنبر  4مع البنك الصناعي والتجاري الصيني يوم  'مجموعة 'أنوار إنفيستوق

م على هامش منتدى التمويل والاستثمار الصيني إلافريقي 
ّ
ظ

ُ
عن  التعاون الصيني إلافريقي )فوكاك(،الذي ن

 .مليون دوالر 171اتفاقية تمويل بتكلفة 

 

البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك جنوب إفريقي 'سطاندر وقد حضر حفل توقيع هذا الاتفاقية كل من رئيس 

بنك'  التي تمتلك بها البنك الصناعي والتجاري الصيني حصة مهمة، ومدير اللجنة الوطنية للتنمية وإلاصالح 

بالصين، بحيث همت هذه الاتفاقية تمويل جزئي من طرف البنك الصناعي والتجاري الصيني لبناء وحدة صناعية 

املعينة من طرف  Sinoma-CDIتاج إلاسمنت بإقليم سطات، هذه الوحدة املكلفة بها مجموعة "سينوما" إلن

التابعة ملجموعة 'أنوار إنفيست'. ستوفر هذه الوحدة طاقة إنتاجية تعادل  Atlantic Ciment"أطالنتيك سيمنت" 

بالجودة وحماية البيئة. هذا وقد  مليون طن من إلاسمنت سنويا، بحيث ستضم أفضل التقنيات فيما يتعلق 5.5

 ناهز املبلغ إلاجمالي لالستثمار ثالث ماليير درهم.  

 

تجدر إلاشارة أن عملية التمويل هذه هي ألاولى من نوعها التي تقوم بها البنك الصناعي والتجاري الصيني التي تعتبر 

 أكبر بنك بالعالم.

 

ألف  211ج إلاسمنت في إقليم العيون التي توفر طاقة إنتاجية تعادل من خالل هذا الاستثمار الهام وكذا وحدتها إلنتا

طن سنويا، تسعى مجموعة 'أنوار إنفيست' التي تنشط أيضا بقطاع العقار إلى تطوير قطبها الخاص بمواد البناء 

 وذلك تماشيا مع استراتيجيتها لالندماج العمودي. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 بخصوص مجموعة أنوار إنفست

تعتبر مجموعة أنوار إنفست شركة قابضة مغربية,تعمل باألساس في ميدان الصناعة الغذائية,اللوجيستيك, التوزيع، 

العقار,  مواد البناء و الفالحة . و قد تمكنت املجموعة من التكيف مع تطورات السوق من خالل الاعتماد على تنويع 

 . 5104مليار درهم سنة  2,5ّحد بلغ انشطتها لتطوير بنيتها، كما سجلت رقم معامالت ُمو 

فرعا بحيث تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في  51متعاونا و تملك أزيد من  0211تشغل أنوار إنفست حاليا أكتر من  

صناعة املواد الغذائية باملغرب بفضل عالماتها التجارية ك "إكسيلو" و "بدوية" و "فاندي" و"الحليب الجيد"  . كما 

 جموعة في رب  حص  في سوق العقار بفضل العديد من املشاريع ذات جودة.  تواصل امل

 

 


