
.GlobalFeed S.L االستحواذ على حصة ٪50 في OCP تعلن مجموعة
النباتيــة للتغذيــة  المخصصــة  الفوســفاطية  المنتجــات  فــي  العالمــي  الرائــد   ،OCP مجموعــة   وقعــت 
.GlobalFeed S.L مــن علــى 50٪  مبدئيــا   OCP بموجبهــا مجموعــة تســتحوذ  نهائيــة  اتفاقيــة   والحيوانيــة، 

..Fertinagro Biotech S.L التابعة للمنتج اإلسباني لألسمدة

مــن واســعة  تشــكيلة  يــع  وتوز بتصنيــع  الحيوانيــة،  التغذيــة  قطــاع  فــي  تنشــط  التــي   ،GlobalFeed  تقــوم 
تمتلــك إلــى تطويــر حلــول متميــزة وذات قيمــة مضافــة عاليــة.  إضافــة  الفوســفاط  المصنعــة مــن   المنتجــات 
إنتــاج مرنــة بهويلفــا بإســبانيا، بســعة 200.000 طــن مــن المنتجــات الفوســفاطية و 30.000  الشــركة وحــدات 

يتات الحديد و تتمتع بحضور تجاري واسع على المستوى الدولي. طن من المنتجات التي تعتمد على كبر

تزايــد بفضــل  األخيــرة  الســنوات  خــال  الدولــي  المســتوى  علــى  تطــورا هائــا  الحيوانيــة  التغذيــة   شــهد ســوق 
منتجــات نحــو  متزايــد  بشــكل  تتجــه  التــي  للســاكنة  الغذائيــة  الخيــارات  تلبيــة  إلــى  والحاجــة  الحيوانــي،   اإلنتــاج 

اللحوم ومحتويات البروتين العالية، وخاصة في البلدان الناشئة.

النمــو إلــى تحقيــق  الهادفــة   OCP باســتراتيجية مجموعــة النهــوض  العمليــة فــي   وهكــذا، ستســاهم هــذه 
وتقديــم الجغرافــي  حضورهــا  توســيع  خــال  مــن  الحيوانيــة،  للتغذيــة  المخصصــة  الفوســفاط  أســواق   فــي 

تشكيلة من المنتجات المتنوعة والمبتكرة.

 OCP يــان، المديــر التنفيــذي للمنتجــات والحلــول المتخصصــة بمجموعــة وفــي هــذا اإلطــار، صــرح الســيد مــروان أمز
 : »يوكــد هــذا االســتحواذ علــى هــدف مجموعــة OCP المتمثــل فــي تنويــع المنتجــات الفوســفاطية والســعي
مــن العــروض  نطــاق  وتوســيع  المتزايــد  الطلــب  تلبيــة  مــع  الحيوانيــة  التغذيــة  مجــال  فــي  يــادة  الر احتــال   إلــى 

خال منتجات مستدامة ومشخصة«.

هــذا »ســيمكن   :  GlobalFeed لشــركة  العــام  المديــر  الرئيــس  مارتــان،  خافييــر  الســيد  صــرح  جانبــه،   ومــن 
مربــي تمكيــن  خــال  مــن  أســواقنا  الصناعيــة ونمــو  يع قدراتنــا  تســر مــن   OCP مــع مجموعــة الوثيــق   التعــاون 

الماشية من الولوج إلى التكنولوجيا الرائدة والبدائل الغذائية الفوسفاطية التي يمكن االعتماد عليها«.

الحصول على هذه الحصة خاضع للشروط االعتيادية، بما في ذلك موافقة األجهزة المعنية.

بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
26 شتنبر 2022



OCP نبذة عن مجموعة
تســاهم مجموعــة OCP فــي تغذيــة ســاكنة العالــم المتزايــدة مــن خــال توفيــر العناصــر األساســية للصناعــة 
 الفاحيــة. مــن خــال خبرتهــا التــي تمتــد لحوالــي قــرن ورقــم معاماتهــا الــذي وصــل إلــى أكثــر مــن 9،4 مليــار

دوالر ســنة 2021، تعتبــر مجموعــة OCP رائــدا عالميــا فــي ســوق تغذيــة النباتــات واألســمدة الفوســفاطية. 
وهكــذا، توفــر المجموعــة تشــكيلة واســعة مــن األســمدة الفوســفاطية لتحســين التربــة، الرفــع مــن المردوديــة 

يقــة اقتصاديــة ومســتدامة. الفاحيــة، تغذيــة الماشــية والمســاهمة فــي تغذيــة ســاكنة العالــم بطر

 تعمــل مجموعــة OCP، التــي يوجــد مقرهــا بالمغــرب وتتواجــد فــي القــارات الخمــس، بشــراكة وثيقــة مــع أكثــر
يــادة والربحيــة مرادفــان للمســؤولية  مــن 350 زبونــا عبــر العالــم. تتوفــر المجموعــة علــى قناعــة راســخة أن الر

االجتماعيــة والتنميــة المســتدامة، ولهــذا تقــع رؤيتهــا االســتراتيجية عنــد تقاطــع هذيــن البعديــن.

www.ocpgroup.ma : يد من المعلومات للمز

Fertinagro Biotech نبذة عن
،NPK( النباتــات  لتغذيــة  المبتكــرة  الحلــول  تســويق  فــي  متخصصــة  إســبانية  مقاولــة  هــي   Fertinagro 
التكنولوجيــا رئيســيا فــي تطويــر المنتجــات وـكـذا فــي مجــال تطبيقــات  إلــخ (، وتعتبــر فاعــا  الحيويــة،   المحفــزات 
عليهــا تتوفــر  التــي  اللوجيســتيكية  والمراكــز   28 اإلنتــاج  مصانــع  تســاهم  المســجلة.  االختــراع  وبــراءات   الحيويــة 
أيضــا  Fertinagro تتواجــد طــن.  مليــون   2 إلــى  اإلنتاجيــة  بلــوغ طاقتهــا  فــي  إســبانيا وفرنســا  فــي   المقاولــة 

على الصعيد الدولي من خال مختلف فروعها، ويتم تسويق منتجاتها في أكثر من 60 دولة عبر العالم..

www.fertinagrobiotech.com : يد من المعلومات للمز


