
 
 
 

 
 بالمحمدیة  مصنعھا  خالل من التزامھا»  نكسانس« شركة تؤكد :المتجددة الطاقات 
 
 

 بیان صحفي 
 

 ²م,16612على مساحة  تمتدمحطة لتولید الطاقة الشمسیة  •
 میغاواط  2.5بقوة  الطاقة إلنتاج لوحة    4640 •
 میغاواط/ساعة  3927قدرة إنتاجیة سنویة تزید على  •
ینبع من صمیم التزام المملكة بالتخلص من االنبعاثات الكربونیة الصناعیة كما یتفق مع  اإلستثمار ھذا •

  »   نكسانس  الرؤیة االستراتیجیة الجدیدة لمجموعة « 
 

 
لمجموعة  المغربیة السید ریاض مّزور والمدیر التنفیذي   للمملكةافتتح وزیر الصناعة والتجارة  2022دجنبر  7 المحمدیة

، خالل احتفال  2022دجنبر    7» للطاقة الشمسیة یوم األربعاء،  نكسانس » السید كریستوفر غیران محطة «نكسانس«
 .  بالمحمدیةأُقیم في موقع المجموعة

على  تمتد  لوحة    4640یبلغ عددھا  وتم تركیب محطة لتولید الطاقة الكھربائیة على سطح المصنع مزودة بلوحات شمسیة  
میغاواط من الكھرباء، ما من شأنھ أن    3927وسوف تنتج المحطة سنویًا ما یزید عن   .²م 12,166مجموعھا  مساحة تبلغ  

انبعاثات ثاني أكسید الكربون یُقدّر بأكثر من   % من 19طن سنویًا، كما سیغطي    2,850یضمن تحقیق انخفاض كبیر في 
 احتیاجات المصنع من الطاقة. 

» مع أھداف المغرب لتطویر صناعة نظیفة خالیة نكسانسیتفق اختیار مجموعة «قائالً: "وقد صّرح السید ریاض مّزور  
في ظل قیادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس، أیده هللا ونصره، حققت بالدنا   من الكربون وتراعي االلتزامات البیئیة.

م في الوقت الراھن بدیالً تستطیع الصناعات من مكانة رائدة في مجال تطویر واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتي تقد
وباإلشارة إلى أن التحول  خاللھ تعزیز قدرتھا التنافسیة، وخفض فاتورة الطاقة، والمساعدة في تخفیف تأثیرات تغیر المناخ.

  ".في مجال الطاقة أصبح اآلن ضرورة صناعیة، فال بد من النظر إلیھا كفرصة سانحة ینبغي اغتنامھا

»، أن ھذا التدشین كان جزًءا أساسیًا من جدول  نكسانسبھ، یرى السید كریستوفر غیران المدیر التنفیذي لشركة «ومن جان
أعمال الشركة، والتي جعلت من المناخ أولویةً بالنسبة لھا، مع التزام قوي بخفض االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري 

عام  4.2بنسبة   بحلول  سنویًا  قا . %2030  " ویضیف  األعمال  ئالً:  وحدات  أنجح  إحدى  قلب  في  المحمدیة  مصنع  یأتي 
» بالمغرب، كما یمھد  نكسانسعاًما من الروابط الوثیقة التي تجمع «  75ویمثل ذلك نجاًحا یقف شاھًدا على   بمجموعتنا.

ع طموحة  استثماریة  مشاریع  خالل  من  المستدامة  الكھرباء  تولید  مجال  في  مشتركة  طریق  لخارطة  وجھ الطریق  لى 
   "  الخصوص.

 
في شمال وغرب أفریقیا على أھمیة السیاق   »نكسانسومن جانبھا أكدت السیدة سلمى العلمي، المدیرة العامة لشركة « 

ینتقل المغرب إلى مرحلة أكثر تقدًما في مجال تطویر مصادر الطاقة المتجددة لضمان أمنھ "  الذي یجري فیھ ھذا االفتتاح.
الطاقة، ویضع   التصنیع األخضر".  في مجال  العالمیة جاذبیة في مجال  الوجھات  أكثر  الوقت نفسھ كواحد من  نفسھ في 

 ومن خالل شرعیتھا التاریخیة، وانطالًقا من الطموحات الصناعیة للمملكة، تطمح  "  وتابعت السیدة سلمى حدیثھا مضیفةً:
  » إلى تسریع تطورھا اإلیجابي في سلسلة القیمة، في حین تواصل تقدیم حلول مبتكرة لشركائھا ".نكسانس«

 
 
 
 



                                       
 

 
 

 
 نكسانس نبذة عن 

بالكھرباء كما والتزمت بتقدیم  نكسانسعلى مدى أكثر من قرن، اضطلعت شركة   بدور حاسم في مجال تزوید عالمنا 
بلًدا، تقود المجموعة حملتھا نحو عالم جدید للكھرباء؛   42شخص في    25,000ومع وجود ما یقرب من   الطاقة للمستقبل.

ملیار    6.1نكسانس، حققت شركة  2021وفي عام   ن ومتاًحا للجمیع.عالم أكثر أمانًا واستدامة وتجدًدا وخالیًا من الكربو
القیاسیة. األعمال  أرقام  من  خمسة   یورو  عبر  والخدمات  الكابالت  أنظمة  وصنع  تصمیم  في  بریادتھا  المجموعة  وتمتاز 

في:  المتمثلة  وھي  لألنشطة،  رئیسیة  الصنا مجاالت  واالستخدامات،  والتوزیع،  واالتصاالت،  الطاقة  والحلول،  إنتاج  عة 
ھي الجھة الفاعلة األولى في صناعتھا في إنشاء مؤسسة تھدف إلى دعم  نكسانسوكانت شركة   واالتصاالت والبیانات.

ویتعھد الفریق باإلسھام في الحیاد الكربوني بحلول عام   اإلجراءات الرامیة إلى توفیر الطاقة للفقراء في جمیع أنحاء العالم.
2030 . 

 .بالطاقة بل المستق تزوید نكسانس 
. 

 ". Aمدرجة في سوق "یورونیكست باریس" ضمن الفئة "نكسانسشركة 
  .mawww.nexansلمزید من المعلومات، اطلع على موقع 

 
 جھات االتصال: 

 
 للتواصل: 

 
 اإلدريسي  سھیلة 

 التواصل  مسؤولة  
souhaila.drissi@nexans.com 

 
 
 

 

 
 

https://www.linkedin.com/company/nexans
https://twitter.com/Nexans_
https://www.facebook.com/NexansGroup/
https://www.youtube.com/channel/UCHvxXmABSyRP7qZoexOcFng

