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 Koch Ag & Energy Solutionsتقتنــي  50٪مــن شــركة الجــرف األصفــر
لألســمدة  )JFC III( 3التابعــة لمجموعــة .OCP
يســر ( - Koch Ag & Energy Solutions (KAESالمــزود العالمــي للحلــول ذات القيمــة المضافــة
ألســواق الفالحــة ،الطاقــة والكيميــاء -ومجموعــة - OCPالرائــد العالمــي فــي أســواق الفوســفاط
واألســمدة -اإلعــان عــن إتمــام العمليــة التــي تــم اإلعــان عنهــا يــوم  2مــارس  ،2022حيــث قامــت KAES
مــن خــال فــرع تابــع لهــا باقتنــاء  50٪مــن رأســمال شــركة الجــرف األصفــر لألســمدة  ،)JFC III( 3وبالتالــي
إنشاء مشروع مشترك مملوك بالتساوي بين الشركتين .وتم إنهاء هذه الصفقة يوم  30يونيو .2022
تمتلــك شــركة الجــرف األصفــر لألســمدة  )JFC III( 3وتقــوم بتشــغيل وحــدة متكاملــة لإلنتــاج بطاقــة ســنوية
تصــل إلــى  1،1مليــون طــن متــري مــن األســمدة الفوســفاطية .وبفضــل موقعهــا المتميــز داخــل
المركــب الكيمــاوي للجــرف األصفــر ،الــذي يعتبــر أكبــر منصــة عالميــة إلنتــاج األســمدة الفوســفاطية ،تتمتــع
شــركة الجــرف األصفــر لألســمدة  )JFC III( 3بعالقــة فر يــدة ومتميــزة مــع بقيــة العمليــات الصناعيــة
لمجموعة  OCPداخل المركب الكيماوي.
وفــي هــذا اإلطــار ،صــرح الســيد مصطفــى التــراب ،الرئيــس المديــر العــام لمجموعــة « : OCPتدخــل شــراكتنا
طويلــة األمــد مــع  Kochمرحلــة جديــدة مــن خــال إنشــاء مشــروعنا المشــترك بالمغــرب الــذي يؤكــد
هدفنا المشترك الرامي إلى تزويد الفالحين باألسمدة الفوسفاطية المغربية ذات الجودة العالية».
ومــن جهتــه ،صــرح الســيد  ،Brad Razookالرئيــس التنفيــذي لمجموعــة  Koch Industriesوالمديــر
العــام للمــوارد « :يمثــل هــذا االســتحواذ أول اســتثمار هــام لمجموعــة  Kochفــي القــارة اإلفريقيــة،
ونحن سعداء بإضافة عنصر جديد لتشكيلة منتجات  KAESبالتعاون مع شريك من المستوى العالمي».
فيمــا صــرح الســيد  ،Mark LuettersMarkرئيــس « : Koch Ag & Energy Solutionsتتمتــع KAES
بعالقــة طويلــة األمــد مــع مجموعــة  ،OCPونحــن ســعداء بمواصلــة تطويــر تعاوننــا والعمــل معــا علــى
ضمان استمرار نجاح شركة الجرف األصفر لألسمدة .»)JFC III( 3
يشــكل اســتحواذ  KAESعلــى حصــة  50٪مــن شــركة الجــرف األصفــر لألســمدة  )JFC III( 3خطــوة رئيســية
فــي تطويــر وتنميــة هــذه الشــركة ،وســيعتمد هــذا المشــروع المشــترك علــى شــبكة مــن الزبنــاء
والقــدرات اللوجيســتيكية لمجموعــة  OCPو  KAESلتوســيع نطــاق عــروض األســمدة الفوســفاطية
في جميع أنحاء العالم.
للمزيد من المعلومات ،المرجو اإلطالع على البيان الصحفي المنشور في  2مارس .2022

نبذة عن مجموعة : OCP
تتســاهم 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 :

نبذة عن : Koch Ag & Energy Solutions
تتعتبــر  Koch Ag & Energy Solutions, LLCوفروعهــا Koch Fertilizer, Koch -
 - Agronomic Services, Koch Energy Services et Koch Methanolمــن بيــن المزوديــن
العالمييــن 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
 125مليــار دوالر ،وتتوفــر علــى مجموعــة متنوعــة مــن المقــاوالت النشــيطة فــي مجــال الصناعــات
التحويليــة ،الفالحــة ،مــواد البنــاء ،الزجــاج ،مكونــات الســيارات ،التكر يــر ،الطاقــات المتجــددة ،المنتجــات الكيماويــة
والبوليميــر ،الــورق ،التعبئــة والتغليــف ،المنتجــات االســتهالكية ،اإللكترونيــات ،برامــج المقــاوالت ،تحليــل
البيانــات ،المنتجــات الطبيــة ،التقنيــات الهندســية ،خدمــات دعــم المشــاريع ،إعــادة التدويــر ،سلســلة التور يــد
واللوجيســتيك ،تجــارة المــواد األوليــة واالســتثمارات .ومنــذ  ،2003اســتثمرت شــركات  Kochحوالــي  150مليــار
دوالر فــي التطويــر والتنميــة .مــن خــال تواجدهــا فــي أكثــر مــن  70دولــة ،تشــغل شــركات Koch
حوالي  120 000شخص حول العالم ،نصفهم في الواليات المتحدة األمريكية.
للمزيد من المعلومات www.KOCHind.com :

