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 إفریقیا  ،  نقطة  انطالق  جدیدة  لتطور  لوسیور  كریسطال

 
 أسندت  مجموعة  آفریل  (Avril) لشركة  لوسیور  كریسطال  مهمة  إدارة  جمیع  أنشطتها  في  قطاع  السلع

 االستهالكیة  في  القارة  اإلفریقیة . وترتكز  هذه  المرحلة  الجدیدة  من  تطور  الرائد  المغربي  في  الصناعة
 الزراعیة  ،  على  شراكة  فرنسیة  مغربیة  طویلة  األمد  وتندرج  في  دینامیة  التعاون  القاري  الذي  تنهجها

 المملكة  المغربیة . 
 

 تعمل  لوسیور  كریسطال  على  تعزیز  تواجدها  اإلفریقي  ،  من  خالل  االستحواذ  على  األصول  القاریة
 لمجموعة  آفریل  ،  المساهم  الرئیسي  فیها .

 إذ  تمكنت  لوسیور  كریسطال  ،  على  اثر  عملیة  اندماج  واستحواذ  ،  من  حیازة  جمیع  األصول  المملوكة
 لمجموعة  آفریل  ضمن  الشركة  السنغالیة  Oleosen ،  الفاعل  المهم  في  مجال  زیوت  المائدة  في  السنغال . 

 وزادت  لوسیور  كریسطال  أیًضا  من  إحكام  سیطرتها  عبر  االستحواذ  على  جمیع  األسهم  واألصول
 المملوكة  لمجموعة  آفریل  ضمن  شركة  كریسطال  تونس  ،  والتي  تعمل  على  تسویق  مجموعة  واسعة  من

 منتجات  زیوت  المائدة  والصلصات  والصابون  في  البالد .
 ویحافظ  المساهمون  المحلیون  لهاتین  الشركتین  على  نصیبهم  في  رأس  المال . 

 
 حصلت  لوسیور  كریسطال  كذلك  على  ترخیص  استغالل  مجموعة  العالمات  التجاریة  التابعة  للمجموعة  ،
 زیوت  المائدة  والصلصات  لوسیور  ،  زیت  الزیتون  Puget ،  باإلضافة  إلى  أعمالها  التجاریة  في  جمیع

 أنحاء  القارة  اإلفریقیة . 
 

 ومن  اآلن  فصاعًدا  ،  سیسیر  رائد  الصناعة  الزراعیة  المغربیة  جمیع  األنشطة  اإلفریقیة  للمجموعة  في  قطاع
 المواد  االستهالكیة . 

 
 ویقول  السید  سمیر  الودغیري  ،  المدیر  العام  لشركة  لوسیور  كریسطال  ،  “هذه  خطوة  تاریخیة  في  تطورنا

 واعتراف  بنموذجنا . أرحب  كثیراً  بهذا  وأود  أن  اتوجه  بالشكر  إلى  جمیع  الفرق  التي  سهرت  على  تحقیق  هذا
 النجاح  الجماعي . ستواصل  لوسیور  كریسطال  ترسیخ  ریادتها  في  السوق  المغربیة  ،  بالتوازي  مع  احتاللها

 لمراكز  جدیدة  في  القارة  اإلفریقیة . وستعتمد  على  عالمات  تجاریة  قویة  معروفة  محلیاً  ،  والتي  تشكل  دعامة
 كبیرة  لنجاح  هذا  المشروع . " 

 



 یمثل  التطور  على  المستوى  الدولي  أحد  ركائز  المخطط  االستراتیجي  للوسیور  كریسطال  لعام  2023 ،
 والذي  شكل  نسبة  20% من  حجم  مبیعاتها  الخارجیة  في  سنة  2019. تقوم  الشركة  بتصدیر  منتجاتها  إلى

 32 دولة  حول  العالم  ،  بما  فیها  15 دولة  في  إفریقیا  حیث  نجحت  بشكل  ملحوظ  في  ترسیخ  عالماتها
 التجاریة  بقوة  لدى  المستهلكین  في  السنغال  وأنغوال  ودول  غینیا  الثالثة .

 
 توفر  عملیة  إعادة  التوزیع  االستراتیجي  التي  اطلقت  على  مستوى  المنظومة  الدولیة  لمجموعة  آفریل

 لرائد  الصناعة  الزراعیة  المغربیة  نقطة  انطالق  جدیدة  للتطور . إذ  تمنح  لشركة  لوسیور  كریسطال  فرصة
 االنتقال  من  مركز  الُمصّدر  إلى  فاعل  مرجعي  على  مستوى  األسواق  اإلفریقیة  لزیوت  المائدة  وزیوت

 الزیتون  والصابون  والمارجرین  والصلصات .
 

 ستكون  لوسیور  كریسطال  قادرة  على  االستفادة  من  تجربتها  التي  تمتد  لما  یقرب  من  قرن  من  الزمان
 ومن  خبرتها  الكبیرة  الستثمار  جمیع  الفرص  الصناعیة  والتسویقیة  والتجاریة  التي  توفرها  قارة  سریعة  النمو

 ،  مع  مواصلة  تعزیز  مكانتها  على  المستوى  الوطني  في  جمیع  قطاعاتها . كما  ستعمل  أیًضا  على  تعزیز
 األمن  الغذائي  للبلدان . 

 وستحظى  الشركة  بأفضلیة  مهمة  في  األسواق  الناشئة  بفضل  المزایا  العدیدة  التي  تتوفر  علیها  ،  ومن  أهمها
 مكانتها  كمسیر  لفروع  قادرة  على  تعبئة  مؤهالتها  الزراعیة  بشراكة  مع  المنظومات  المؤسساتیة  والمهنیة

 ،  وخبرتها  الصناعیة  المدعومة  بااللتزامات  المستدامة  والمسؤولة  وكذا  رؤیتها  القائمة  على  تسخیر  االبتكار
 لتلبیة  انتظارات  المستهلكین  الجدد . 

 
 ویضیف  السید  سمیر  الودغیري  ،  "نحن  فخورون  أیضاً  لكون  هذا  التحدي  الجدید  سیمكننا  من  المساهمة  في

 تفعیل  الرؤیة  التي  یحملها  جاللة  الملك  محمد  السادس  ،  والتي  تهدف  إلى  تطویر  التعاون  جنوب  جنوب  ،
 وتعزیز  التواجد  القاري  للشركات  المغربیة  بصفتها  دافعة  للتحول  والتكامل  في  االقتصادات  اإلفریقیة . ما

 یمثل  دافعاً  إضافیاً ." 
 

 ساهمت  العالقة  المبنیة  على  الثقة  والطموح  المشترك  بین  جمیع  المساهمین  داخل  مجلس  االدارة  في  انجاح
 هذه  العملیة  ،  والتي  تعد  تتویجاً  لشراكة  فرنسیة  مغربیة  مثالیة . انها  تدل  على  االلتزام  الدائم  والمستدام

 لمجموعة  آفریل  ،  المساهم  الرئیسي  ،  إلى  جانب  شركائه  من  المستثمرین  المؤسسیین  ،  من  أجل  تطویر
 وتعزیز  مكانة  لوسیور  كریسطال  في  جمیع  أنحاء  القارة  اإلفریقیة .
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