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 Koch Ag & Energy Solutionsتعتــزم الحصــول علــى حصــة  50٪مــن المركــب
الصناعــي لألســمدة  JFC IIIمــن مجموعــة .OCP
وقعــت ( Koch Ag & Energy Solutions (Kochومجموعــة  OCPاتفاقــا يمكــن بموجبــه حصــول
فــرع  Koch Ag & Energy Solutionsعلــى حصــة  50٪مــن المركــب الصناعــي لألســمدة JFC III
مــن مجموعــة  ،OCPالرائــد العالمــي فــي أســواق األســمدة الفوســفاطية .وستســفر هــذه الصفقــة
بمجرد اإلنتهاء منها عن إنشاء مشروع مشترك مملوك بالتساوي بين مجموعة  OCPو .Koch
يمتلــك المركــب الصناعــي لألســمدة  JFC IIIويقــوم بتشــغيل وحــدة متكاملــة إلنتــاج األســمدة الفوســفاطية
بالجــرف األصفــر (المغــرب) تصــل طاقتهــا اإلنتاجيــة الســنوية تصــل إلــى  1،1مليــون طــن متــري مــن األســمدة
الفوســفاطية .تعتبــر  JFC IIIجــزءا مــن المركــب الصناعــي للجــرف األصفــر الــذي يعــد أكبــر منصــة فــي العالــم
إلنتاج األسمدة الفوسفاطية.
ســيتم تســويق إنتــاج المركــب الصناعــي لألســمدة  JFC IIIمــن قبــل  OCPو .Koch Fertilizer, LLC
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتــزم المقاولتــان التعــاون مــن أجــل تور يــد األمونيــاك والكبر يــت لفائــدة مجموعــة ،OCP
وســتعتمدان علــى قدراتهمــا اللوجيســتيكية لتصديــر األســمدة مــن المغــرب.
وبهــذه المناســبة صــرح الســيد  ،Scott McGinnنائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة : Koch Fertilizer
«هــذه االتفاقيــة هــي نتيجــة لعالقــة طويلــة األمــد مــع مجموعــة  OCPوطمــوح مشــترك لتوســيع
عــروض الفوســفاط علــى الصعيــد العالمــي .ونحــن جــد متحمســون لتطويــر وتنميــة  Koch Fertilizerالتــي
كانــت تعتبــر أساســا منتجــا وموزعــا لــآزوت مــن خــال توفيــر تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات الفوســفاطية
لزبنائنا ،كما نتطلع إلى التعاون مع مجموعة  OCPواالستفادة من المزايا الفريدة لكال المجموعتين».
ومــن جانبــه صــرح الســيد ســفيان الكاســي ،المديــر التنفيــذي للتطويــر بمجموعــة « : OCPســيدخل تعاوننــا
مــع  Kochمرحلــة جديــدة بعــد أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن العالقــات التجار يــة ،حيــث تعتبــر  Kochشــريكا
اســتراتيجيا رئيســيا نتشــارك معــه نفــس الرؤيــة التــي ننهجهــا مــن أجــل خدمــة الفالحيــن والفالحــة .ومــن خــال
هذه الصفقة ،يسعدنا أن نرحب بفاعل صناعي رائد مثل  Kochبالمغرب».
تخضع الصفقة للشروط المعلقة التنفيذ المعتادة.

نبذة عن مجموعة : OCP
تســاهم مجموعــة  OCPفــي تغذيــة ســاكنة العالــم المتزايــدة مــن خــال توفيــر العناصــر األساســية
لتخصيــب التربــة ونمــو النباتــات .مــن خــال خبرتهــا التــي تمتــد لحوالــي قــرن ورقــم معامالتهــا الــذي وصــل
إلــى أكثــر مــن  9،4مليــار دوالر ســنة  ،2021تعتبــر مجموعــة  OCPرائــدا عالميــا فــي ســوق تغذيــة النباتــات
واألســمدة الفوســفاطية .هكــذا ،توفــر المجموعــة تشــكيلة واســعة مــن منتجــات التخصيــب المالئمــة
إلغنــاء التربــة ،الرفــع مــن المردوديــة الفالحيــة وتغذيــة العالــم بطريقــة اقتصاديــة ومســتدامة .تعمــل
مجموعــة  ،OCPالتــي يوجــد مقرهــا بالمغــرب وتتواجــد فــي القــارات الخمــس ،بشــراكة وثيقــة مــع أكثــر
مــن  350زبونــا عبــر العالــم .مــن خــال التزامهــا بخدمــة التنميــة البيئيــة واالجتماعيــة بإفريقيــا ،تضــع
مجموعــة  OCPاالبتــكار فــي صلــب اســتراتيجيتها ،ويتجســد ذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تطويــر
فالحــة مســتدامة ومثمــرة فــي القــارة .تتوفــر المجموعــة علــى قناعــة راســخة أن الر يــادة والربحيــة
مرادفــان للمســؤولية االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة ،ولهــذا تقــع رؤيتهــا االســتراتيجية عنــد تقاطــع
هذين البعدين.
للمزيد من المعلومات www.ocpgroup.ma :

بذة عن مجموعة : Koch
تتعتبــر  Koch Ag & Energy Solutions, LLCوفروعهــا Koch Fertilizer, Koch -
 - Agronomic Services, Koch Energy Services et Koch Methanolمــن بيــن المزوديــن
لعالمييــن للحلــول ذات القيمــة المضافــة العاليــة ألســواق الفالحــة ،الطاقــة والمنتجــات الكيمياويــة.
 Koch Ag & Energy Solutions, LLCهــي فــرع  Koch Industries, Incالتــي يوجــد
مقرهــا بويتشــيتا ،كانســاس وتعتبــر أحــد أكبــر المقــاوالت الخاصــة بأمر يــكا مــع إيــرادات ســنوية تقــدر بحوالــي
 110مليــار دوالر حســب مجلــة فوربــس ،وتتوفــر علــى مجموعــة متنوعــة مــن المقــاوالت النشــيطة
فــي مجــال التكر يــر ،المنتجــات الكيماويــة والوقــود الحيــوي ،المنتجــات الغابويــة واالســتهالكية ،األســمدة،
البوليميــر واألليــاف ،أنظمــة مراقبــة التصنيــع والتلــوث ،اإللكترونيــات ،البرامــج وتحليــل البيانــات ،المعــادن،
الزجــاج ،مكونــات الســيارات ،تجــارة المــواد األوليــة واالســتثمارات .ومنــذ  ،2003اســتثمرت شــركات Koch
حوالــي  120مليــار دوالر فــي النمــو والتقــدم .مــن خــال تواجدهــا فــي أكثــر مــن  70دولــة ،تشــغل
شــركات  Kochحوالــي  130000شــخص حــول العالــم ،مــن بينهــم  65000فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .مــن ينايــر  2009إلــى حــدود اليــوم ،حصلــت شــركات  Kochعلــى أكثــر مــن  1300جائــزة
للسالمة ،التميز البيئي ،رعاية المجتمعات ،االبتكار وخدمة الزبناء.
للمزيد من المعلومات www.KOCHind.com :

