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بــــــــالغ 
مجموعة OCP - أهم المؤشرات المالية 2018

ارتفاع هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة واالستهالك (EBITDA) بنسبة 
٪34 مقارنة مع سنة 2017 إلى جانب ارتفاع رقم المعامالت بنسبة 15٪

قطاع  يف  العاملي  الرائد  "املجموعة")،  أو   "OCP S.A") OCP اليوم  تعلن   -  2019 مارس   20 البيضاء،  الدار 
األمسدة، عن نتاجئها املالية حىت ممت دجنرب 2018.

اجمتع جملس إدارة مجموعة OCP يوم 19 مارس 2019 وأعد احلسابات االجمتاعية واحلسابات املوطدة حسب 
معايري IFRS للسنة املنهتية يف 31 دجنرب 2018.

ارتفع رمق املعامالت برمس السنة املالية 2018 إىل 55،9 مليار درمه، مقارنة مع 48،5 مليار درمه سنة 2017،
ويعزا ذلك إىل ارتفاع أسعار املبيعات اليت استفادت من منو الطلب وارتفاع تاكليف املواد األولية.

برمس السنة املالية 2018، بلغ هامش الرحب اخلام قبل خصم الفوائد والرضيبة واالسهتالك (EBITDA) 17،1 مليار 
درمه، مجسال منوا قويا مقارنة بـ 12،7 مليار درمه سنة 2017.

ستقوم OCP بنرش بياناهتا املالية الاكملة للسنة املالية 2018 يوم اإلثنني 25 مارس 2019.

OCP نبذة عن مجموعة
توفر مجموعة OCP، الرائد العاملي يف سوق الفوسفاط، من خالل خربهتا اليت متتد حلوايل قرن، تشكيلة واسعة

من األمسدة املالمئة لتخصيب الرتبة وتسامه بشلك فعال يف تغذية ساكنة العامل املزتايدة، حيث تتواجد عىل طول 
سلسلة اإلنتاج من خالل اندماجها املتاكمل. تشغل املجموعة حوايل 21000 متعاون وتعمل برشاكة وثيقة مع أكرث

 OCP من 160 زبونا يف القارات امخلس، ومن خالل الزتامها خبدمة الفالحة وخاصة يف إفريقيا، تضع مجموعة
االبتاكر يف صلب اسرتاتيجيهتا من أجل فالحة ممثرة ومستدامة.
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