
       

إحالة قطب صناعة األسماك التابع لمجموعة 'أنوار إنفست' إلى مجموعة 'سيبريم' وتوقيع شراكة تهم توزيع منتجات 

 شركة 'سيلفر فود' من طرف شركة 'ستوك براليم'

    – 2015يوليوز  16الدار البيضاء 

تريدين' )التابعة لمجموعة 'سيبريم'( اتفاقية تهم نقل أبرمت كل من مجموعة 'أنوار إنفست' وشركة 'تاليم فود أند بيفريدجز 

مجمل رأسمال شركة  'سيلفر فود' وفروع 'سيلفر فيشين' و'سوبكودا' إلى مجموعة 'سيبريم'، باإلضافة إلى التوقيع عن 

'أنوار  شراكة مرتبطة بتوزيع منتجات شركة 'سيلفر فود' من طرف شركة 'ستوك براليم' )التابعة لقطب التوزيع لمجموعة

 إنفست'(.

 2009وتأتي هذه العملية لتُتّوج جهود مجموعة 'أنوار إنفست' الرامية إلى إعادة هيكلة شركة 'سيلفر فود' منذ اقتنائها سنة 

وتطويراألنشطة المرتبطة بالصيد البحري، بحيث تندرج هذه العملية ضمن االستراتيجية التنموية للمجموعة التي تهدف إلى 

 جديدة والتوسع بالخارج.  االنخراط بمهن 

ويشكل هذا أيضا مرحلة هامة ضمن استراتيجية مجموعة 'سيبريم' التي تتمحور حول تنويع أنشطتها واقتناء شركات تنشط 

 في قطاع الزراعة الغذائية والمشروبات الغير كحولية بإفريقيا، شركات تملك عالقة مباشرة مع المستهلك.

 فر فود'، 'سوبكودا' و'سيلفر فيشين'(:بخصوص قطب صناعة األسماك )'سيل

من طرف مجموعة 'أنوار إنفست' صارت سيلفر فود من بين رّواد السوق المغربية في قطاع تعليب  2009منذ اقتنائها سنة 

األسماك، وذلك بفضل قطبها الخاص باإلبداع وأيضا بفضل إستراتيجيتها الهادفة إلى التميّز من خالل الجودة التي يتم 

 ا من خالل إدماج جميع شبكة اإلنتاج والصرامة في المراقبات المتعلقة بالبحث والتنمية.ضمانه

متر مربع  73.500وتسعى سيلفر فود ألن تكون من بين أكبر شركات تعليب السمك بالمغرب، حيث تمتد على مساحة 

تاجها، فهي جد متطورة وتسمح للشبكة مليون علبة سمك. أما خطوط إن 150بالدار البيضاء وبقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 

 بالمائة منها للتصدير. 60طن يوميا من المنتجات البحرية، التي تخصص 200بتحويل أكثر من

وتقترح الشركة مجموعة كبيرة من منتجات سمك التونة واالسقمري والسردين التي يتم تسويقها، من بين منتجات أخرى، 

هي عالمات تجارية ذات جودة عالية معروفة بشكل كبير على مستوى سوق تحت عالمات ماريو وأتالنتا وسيلفر، و

 المعلّبات المغربي والدولي.

)نظام تحليل  HACCPويتم ضمان المنتوجات التي تصنعها سيلفر فود من خالل نظام للجودة يتأسس على إجراء 

الدستور الغذائي  هيئة entariusCodex Alim )الذي تم تطويره بتنسيق مع توصيات نقاط التحكم الحرجة( المخاطر

IFSV6 التي أنشأتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية(. كما حصلت سيلفر فود على شهادة 

International Food Standard=( و )المعايير الدولية لألغذية =FDA إدارة الغداء والدواء(، و(BRC  اتحاد(

 .14001حر" )عالمة الصيد المستدام( إضافة إلى حصولها على شهادة إيزو التجزئة البريطاني( و"أصدقاء الب



 بخصوص مجموعة 'أنوار إنفيست':

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

التكيف مع تطورات السوق من خالل االعتماد على تنويع انشطتها مواد البناء و الفالحة . و قد تمكنت المجموعة من 

 .  2014مليار درهم سنة  7,2لتطوير بنيتها، كما سجلت رقم معامالت ُموّحد بلغ 

فرعا بحيث تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في  20متعاونا و تملك أزيد من  4000تشغل أنوار إنفست حاليا أكتر من 

ئية بالمغرب بفضل عالماتها التجارية ك "إكسيلو" و "بدوية" و "ماريو" و "فاندي" و"الحليب الجيد"  . صناعة المواد الغذا

كما تواصل المجموعة في ربح حصص في سوق العقار بفضل العديد من المشاريع ذات جودة. باإلضافة إلى هذا، قامت 

و كذا جعل خبرتها في عدة قطاعات رافعة حقيقية  المجموعة بمضاعفة عمليات الحيازة و ذلك توافقا مع ميوالت السوق

  للنمو. 

تُواصل مجموعة 'أنوار إنفيست' حضورها في العديد من الدول اإلفريقية مثل ساحل العاج وجمهورية غينيا حيث تُواصل   

 اسراتيجية توّسعها لتنتشر في القارة اإلفريقية. 

 بخصوص مجموعة 'سيبريم':

بحيث تعتبر مجموعة رائدة عالميا في توفير حلول تهم سلسلة التزويد  خالل كل   1957سنة تأسست مجموعة 'سيبريم' 

مراحلها لفائدة عدة زيناء سواء في قطاع الدفاع والقطاع الحكومي أو القطاع التجاري عبر العالم. وتمنح الشركة منذ ما 

 روف صعبة وشديدة.سنة خدمات دعم مهمة مّكنت زبنائها من إكمال مهمات في ظ 50يزيد عن 

توفر 'سيبريم' مجموعة واسعة من الخدمات تضم التزويد والنقل والتخزين باإلضافة إلى خدمات متنقلة. تدعم 'سيبريم' 

الهيئات الدولية والحكومات، ويضم زبنائها الحاليون كل من األمم المتحدة ومنظمة حلف شمال األطلسي وقوات عسكرية 

فاع األمريكية ووزارة الدفاع البريطانية. أبرمت الشركة أيضا شراكات عدة مع زبناء في هامة كتلك الخاصة بهيئة الد

 الميدان التجاري.

وتضم 'سيبريم' المجموعة الدولية 'إي إم إس سيفين سيز' التي تنشط في قطاع الخدمات البحرية والتي تقدم خدماتها لزبناء 

اع. توفر الشركة لوازم السفن ومنتجات التقسيط وقطع الغيار وعالمات في النقل التجاري البحري والقواعد البحرية والدف

ميناء.  تمتلك كل من 'دو كونسيغ' و'سيبريم' و'إي إم إس سيفين  600بحرية متطورة بفضل شبكتها الواسعة التي تغطي 

 بلد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: 96سيز' مكاتب وعمليات ب

group.net-www.supreme  
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