
يــز األمــن الغذائي  شــراكة اســتراتيجية بيــن مجموعــة OCP والهنــد مــن أجــل تعز
وتأكيد الطموح المشــترك لتحقيق فالحة مبتكرة ومســتدامة.

تلتــزم مجموعــة OCP، الرائــد العالمــي لحلــول تغذيــة النباتــات والتربــة والمنتــج األول للفوســفاط علــى 
الصعيــد العالمــي، مــع أهــم الفاعليــن فــي قطــاع األســمدة بالهنــد.

حلــول اســتخدام  يــز  وتعز المشــتركة  والتطويــر  البحــث  مبــادرات  تنفيــذ  هــو  الشــراكة  هــذه  مــن   الهــدف 
 التخصيــب المبتكــرة رلــى جانــب توفيــر أســمدة مشــخصة علــى المقــاس تســتجيب لالحتياجــات الخاصــة للفالحيــن
الزراعيــة، المعاهــد  الخــاص،  )القطــاع  الفالحيــة  المنظومــة  فــي  الفاعليــن  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  الهنــد،   فــي 

الفيدراليات الفالحية، المزارعون …(

القطاعيــن أهــم منتجــي األســمدة فــي  تفاهــم مــع  اإلطــار، وقعــت مجموعــة OCP مذكــرات   وفــي هــذا 
يــق لمجموعــة OCP لتزويــد الهنــد بحوالــي 1،7 مليــون طــن متــري  العــام والخــاص بالهنــد، وهــو مــا يمهــد الطر

من األسمدة الفوسفاطية خالل الموسم الفالحي على مدى 12 شهرا القادمة.

الهنــد فــي  األســمدة  ومصنعــي   OCP مجموعــة  مســؤولي  كبــار  بيــن  التفاهــم  مذكــرات  توقيــع   تــم 
فــي واألســمدة  الكيميائيــة  المنتجــات  الصحــة،  يــر  وز  ،Mansukh Mandaviya الدكتــور  معالــي   بحضــور 
المغربيــة والســيد مصطفــى المملكــة  الهنــد فــي  الســيد Shri Rajesh Vaishnaw ســفير   الهنــد، معالــي 

.OCP التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة

،)TSP( فوســفاط  ســوبر  ثالثــي  مــن  متــري  طــن     700 بحوالــي   000  الهنــد  تزويــد  علــى  االتفاقيــة    تنــص 
الــذي يتوفــر علــى أعلــى محتــوى مــن الفوســفاط الموجــود فــي األســمدة  وهــو الســماد الفوســفاطي 
تعتبــر الهنــد.  فــي  والتربــة  للنباتــات  الخاصــة  االحتياجــات  حســب  مالءمتــه  ويمكــن  اآلزوت  مــن  الخاليــة   الحبيبيــة 
جانــب إلــى  التربــة  لصحــة  األفضــل  للزراعــات،  الخاصــة  االحتياجــات  حســب  المصممــة  المشــخصة،   األســمدة 
مــن طــن     1  000 تســليم   000  علــى  كذلــك  التفاهــم  مذكــرات  تنــص  النفايــات.  تقليــل  فــي   مســاهمتها 

ثنائي فوسفاط األمونيوم )DAP( إلى الفالحين في الهند. 

حلــول  فــي  المتخصــص  للفــرع  العــام  المديــر  الرئيــس  الكاســي،  ســفيان  الســيد  صــرح  المناســبة،  وبهــذه 
)ثالثــي ســوبر  المشــخصة  بالحلــول  الهنــد  باهتمــام  نرحــب   «  :  OCP Nutricrops والنباتــات  التربــة  تخصيــب 
 فوســفاط TSP(، حيــث تســاهم هــذه األســمدة بشــكل كبيــر فــي  رفــع المردوديــة، تحســين مداخيــل المزارعيــن

وترسيخ الممارسات الفالحية المستدامة «.

بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
الرباط، 21 يناير 2023



OCP نبدة عن مجموعة
تســاهم مجموعــة OCP فــي تغذيــة ســاكنة العالــم المتزايــدة مــن خــالل توفيــر العناصــر األساســية لخصوبــة 
 التربــة ونمــو النباتــات. مــن خــالل خبرتهــا التــي تمتــد لحوالــي قــرن ورقــم معامالتهــا الــذي وصــل إلــى أكثــر مــن

واألســمدة  النباتــات  تغذيــة  ســوق  فــي  عالميــا  رائــدا   OCP مجموعــة  تعتبــر   ،2021 ســنة  دوالر  مليــار   9،4
علــى الخمــس،  القــارات  فــي  وتتواجــد  بالمغــرب  مقرهــا  يوجــد  التــي   ،OCP مجموعــة  تتوفــر   الفوســفاطية. 

أكثر من  000 18  متعاون وتعمل بشراكة وثيقة مع أكثر من 350 زبونا عبر العالم.

األســمدة إنتــاج  مــن  للرفــع  والمخصــص  األخضــر  االســتثماري  البرنامــج  مؤخــرا   OCP مجموعــة   أطلقــت 
الممتــدة مــن تــم تخصيــص حوالــي 13 مليــار دوالر لهــذه االســتراتيجية  المتجــددة.  الطاقــات   واالســتثمار فــي 
بحلــول المتجــددة  الطاقــات  مــن   100٪ اســتخدام  مــن  المجموعــة  ســيمكن  مــا  وهــو   ،2027 إلــى   2023 
 ســنة 2027 وتحقيــق الحيــاد الكربونــي فــي أفــق ســنة 2040. تهــدف هــذه االســتراتيجية كذلــك إلــى الوصــول

إلى 560 مليون متر مكعب من قدرات تحلية المياه سنة 2026 والرفع من إنتاج األسمدة الخضراء.

المســتدامة والتنميــة  االجتماعيــة  للمســؤولية  مرادفــان  والربحيــة  يــادة  الر أن  راســخا  إيمانــا  المجموعــة   تؤمــن 
ولهذا تقع رؤيتها االستراتيجية عند تقاطع هذين البعدين.

www.ocpgroup.ma :يد من المعلومات للمز


