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 التجارية في شمال إفريقيا األعمالع يتوس

 في المغرب بشراكة مع أتيلي لهاإنتاج  مركزتنشئ أول  باري كاليبو 

 

 باري كاليبو تبرم شراكة مع شركة أتيلي المحدودة المسؤولية بالمغرب 

  لمكوناتاباري كاليبو تستحوذ على األصول الصناعية لشركة أتيلي وتبرم اتفاقية طويلة األجل لتوريد 

  من خالل إحداث موقع قدم محلي أولي لإلنتاج في شمال إفريقيا، تسعى باري كاليبو إلى تسريع توسع نشاطها

 بالمنطقة

    

عالية  الشكوالتةأعلنت مجموعة باري كاليبو، الرائد العالمي لصناعة  – 2022أكتوبر  18باريس فرنسا، 

عن توقيع اتفاقية طويلة المدى مع شركة أتيلي المحدودة المسؤولية، المتخصصة  ، اليومالكاكاوالجودة ومنتجات 

في تصنيع وتوزيع الحلويات ومقرها في الدار البيضاء بالمغرب. وتنتمي شركة أتيلي إلى المجموعة الفرنسية 

 رة.كوفرابيكس المتخصصة في التموين وتوزيع األغذية وتجارة التجزئة في المغرب والبلدان المجاو

 

 رهذه االتفاقية، أصبحت باري كاليبو تمتلك األصول الصناعية لشركة أتيلي محدودة المسؤولية بالداطبقا لبنود 

إنتاج للمجموعة في المغرب، ومن خالله في القارة اإلفريقية. باإلضافة إلى ركز البيضاء، مكتسبة بذلك أول م

في عقد طويل األمد لتوريد المكونات. من خالل هذه الشراكة أصبح  ذلك، دخلت مجموعة باري كالبو مع أتيلي

 بإمكان المجموعة أن تلبي بشكل أفضل الطلب المحلي وأن تسرع توسع نشاطها في منطقة شمال إفريقيا.

 

 ةنحن سعداء بهذه الشراك : » أتيلي المحدودة المسؤوليةالمدير العام لشركة وبهذا الصدد، قال هادريان ديفيشي، 

نتجاتنا ممجموعة . بفضل هذه االتفاقية سنتمكن من توسيع الشكوالتةمع باري كاليبو، الرائد العالمي لصناعة 

وترقيتها إلى مستوى أعلى معايير الجودة العالمية، وتقديم عرض أوسع نطاقا للمستهلكين في المغرب والبلدان 

 «. المجاورة

 

نا بعد افتتاح : » كاليبو لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيامن جانبه، قال أمين مبروكي، مدير عام باري 

بالدار البيضاء، تشكل هذه الخطوة الجديدة إنجازا سيمكننا من تحرير اإلمكانيات  الشكوالتةمركز أكاديمية ل

ات على احتياجسنتمكن من التعرف أكثر الواعدة للسوق الشمال إفريقية. بفضل الشراكة مع شركة أتيلي، 

ختلفة النمو في قطاعات ممما سيساعدنا على دفع عجلة توفير منتجات مصنعة محليا، ومن  المستهلكين المحليين

 «. إلى صناعة األغذيةاألطعمة الفاخرة من 

 

البيضاء،  بالدار الشكوالتةيأتي توقيع هذه االتفاقية الطويلة األمد بفارق خمسة أشهر من افتتاح  مركز أكاديمية 

رتقب الم ومنوالحرفيين إمكانية عرض وتطوير مهاراتهم وخبراتهم.  الطهاةبتكارية التي تتيح لكبار المنصة اال

ارات تقديم ابتكبعضها البعض من أجل  المنشأة الصناعيةوبالدار البيضاء  الشكوالتةمركز أكاديمية  يكملأن 

 مشتركة وتطوير فرص مشتركة وحلول صناعية.

 

 لكشف عن أية شروط أخرى لالتفاق.وقد اتفق الطرفان على عدم ا

 

*** 
 (:www.barry-callebaut.com) حول مجموعة  باري كالبو
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، 2020/21مليار دوالر أمريكي( خالل السنة المالية  7.9مليار يورو /  6.6مليار فرنك سويسري ) 7.2بمبيعات سنوية تبلغ حوالي 
، التي تتخذ من زيورخ مقرا رئيسيا لها، تعتبر الشركة الرائدة على مستوى العالم المصنعة Barry Callebautفإن مجموعة 

إلنتاج أجود أنواع الشوكوالتة من -باستخراجها من مصادر حبوب الكاكاو ومعالجتها  –لمنتجات الشوكوالتة والكاكاو عالية الجودة 
وحدة إنتاج في جميع أنحاء العالم وتوظف يدا عاملة  60ما يزيد عن حشوات الشوكوالتة والديكورات والمركبات. تدير المجموعة 

 ألف شخص. 13عالمية متنوعة ومتفانية تضم أكثر من 
صناعة المواد الغذائية بأكملها، من مصنعي المواد الغذائية الصناعية إلى مستخدمي الشوكوالتة  Barry Callebautتشّغل مجموعة 

ع الشوكوالتة، وطهاة المعجنات، والخبازين، والفنادق، والمطاعم أو متعهدو الطعام. العالمات المحترفين والتقليديين، مثل صان
® Cacao Barryو® Callebautالتجارية العالمية التي تلبي االحتياجات الخاصة لهؤالء العمالء المتخصصين في فن المذاق هي 

 ®.Mona Lisaوأخصائي الديكور ® Carmaو

للمساعدة في ضمان اإلمدادات المستقبلية  2025بجعل الشوكوالتة المستدامة المعيار بحلول عام   Barry Callebautتلتزم مجموعة 
في هدفها المتمثل  Cocoa Horizons Foundationمن الكاكاو وتحسين سبل عيش المزارعين. وتقوم المجموعة بدعم مؤسسة 

 في رسم مستقبل مستدام للكاكاو والشوكوالتة.
 

 مجموعة باري كاليبو:لمتابعة 

 LinkedIn 

  Instagram 

 Twitter 

 YouTube 

 Flickr 

 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوروبا والشرق األوسط وإفريقيامسؤول االتصال في منطقة 

An Van Assel  "ان فان أسيل" 

مع الخواص في أوروبا والشرق األوسط ة التواصل مدير

  وإفريقيا

Barry Callebaut AG  "باري كالبو" 

 37 56 92 485 32 +الهاتف: 

callebaut.com-an_van_assel@barry 

 للتواصل اإلعالمي

Frank Keidel "فرانك كايدل" 

 مسؤول التواصل اإلعالمي

Barry Callebaut AG "باري كالبو" 

 06 86 268 43 41 +الهاتف: 

callebaut.com-frank_keidel@barry 

 المحللينالمقاولين للمستثمرين و

Claudia Pedretti   "كالوديا بيدريتي" 

 مسؤولة العالقات مع المستثمرين 

Barry Callebaut AG       باري كالبو 

 23 04 204 43 41+الهاتف:  

 callebaut.com-claudia_pedretti@barry 

https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut-group
https://www.instagram.com/barrycallebaut.group/?hl=en
https://twitter.com/BarryCallebaut
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/collections/72157719754700705/
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
mailto:an_van_assel@barry-callebaut.com
mailto:frank_keidel@barry-callebaut.com
mailto:claudia_pedretti@barry-callebaut.com

