
تواصــل مجموعــة OCP، الرائــد العالمــي فــي أســواق تغذيــة النباتــات والمنتــج ا�ول ل�ســمدة الفوســفاطية عــلى 

يــة (ESG) علــى ضــوء إصــدار وكالة  الصعيــد العالمــي، جودهــا لتحســين مؤشــرات الحكامــة البيئيــة، ا�جتماعيــة وا�دار

والتصنيــف  بالتقييــم  المرتبطــة  لنتائجهمــا   CDP المســتقلة  المنظمــة  وكــذا   Sustainalytics المالــي  غيــر  التصنيــف 

السنوي في هذا المجال.

ا�جتماعيــة  البيئيــة،  الحكامــة  تحــدد مســتويات مخاطــر  التــي   ،Sustainalytics المالــي التصنيــف غيــر  منحــت وكالــة 

يــة (ESG) للمقــاو�ت، ســنة 2022 درجة 24.4 (تحســن بمقــدار 3.1 نقطــة مقارنــة مــع ســنة 2021) لمجمــوعة  وا�دار

OCP. وبذلــك، ارتقــت المجموعــة إلــى المرتبــة الرابعــة مــن مجمــوع 65 مقاولــة تــم تقييمهــا فــي فئــة "الكيميــاء 

الزراعيــة"، وتؤكــد هــذه المكانــة علــى قــوة ا�ســتراتيجيات، الممارســات والسياســات التــي تنهجهــا المجموعــة فــي 

مجــال التنميــة المســتدامة، وبالتالــي المســاهمة فــي تجديــد الطابــع القــوي لتدبيــر وإدارة مخاطــر الحكامــة البيئيــة، 

ية لتصل إلى أعلى المستويات. ا�جتماعية وا�دار

وفــي الســياق ذاتــه، تعتبــر CDP منظمــة مســتقلة تشــجع المقــاو�ت، المــدن، الــدول والجهــات علــى ا�فصــاح عن 

تأثيراتهــا البيئيــة وتقليــل انبعــاث غــازات ا�حتبــاس الحــراري. يعتبــر النشــر والتقييــم الســنوي لمنظمــة CDP حــول المنــاخ 

 OCP مرجعيــة ومعيــارا لشــفافية المقــاو�ت فــي هــذا المجــال. ومنــذ ســنة 2021 التــي عرفــت انضمــام مجموعــة

لعضويــة المنظمــة، أشــادت CDP بجــود المجموعــة فــي الشــفافية والتواصــل بشــأن التغيــرات المناخيــة مــن خــ¼ل 

منحهــا درجــة B التــي تمثــل فئــة "Management Level"، فــي حيــن كان المعــدل التــي حصلــت المقــاو�ت التــي تــم 

تقييمهــا هــو B-. وخــ¼ل هــذه الســنة، وفــي الوقــت الــذي انخفــض فيــه المعــدل إلــى درجــة C، حافظــت مجموعــة 

OCP علــى تميزهــا مــن خــ¼ل الحصــول علــى درجــة A- وإدراجهــا فــي فئــة "CDP Leadership Level"، التــي تعتــرف 

يز ا�قتصاد المنخفض الكربون. بالمقاو�ت الرائدة في مجال الحد من ا�نبعاثات، تخفيف مخاطر المناخ وتعز

الحكامــة البيئيــة، ا�جتماعيــة وا�دارية ESG : مجمــوعة OCP تواصــل تقدمهــا في 
CDP و Sustainalytics تصنيف

الدار البيضاء، 12 يناير 2023



Sustainalytics تكافئ استراتيجية مجموعة OCP الطموحة �زالة الكربون

يــق مجموعــة OCP �زالــة  هــذه الســنة، أولــت وكالــة Sustainalytics اهتمامــا خاصــا بالتقــدم المحــرز فــي خارطــة طر

الكربــون. وفــي الواقــع، نشــرت المجموعــة �ول مــرة النطــاق 3 مــن البصمــة الكربونيــة - وهــو أوســع نطــاق لحســاب 

الــنقل  ا�وليــة،  المــواد  (شــراء  ا�نتــاج  قبــل وبعــد دورة  المباشــرة  غيــر  ا�نبعاثــات  الكربونيــة ويدمــج جميــع  البصمــة 

والتنقــ¼ت، إلــخ)، با�ضافــة إلــى النطــاق 1 (المرتبــط بنشــاطها المباشــر) والنطــاق 2 (ا�نبعاثــات غيــر المباشــرة المرتــبطة 

باسته¼كها الكربائي) التي قامت المجموعة بنشرهما سابقا.

وهكــذا، قامــت Sustainalytics بتحســين المؤشــر المرتبــط بانبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون (مــن 75 إلــى 100/100)، 

وكــذا الدرجــات المخصصــة لبرنامــج الحــد مــن انبعاثــات الكربــون (مــن 50 إلــى 100/100) با�ضافــة إلــى تدبيــر المخاطــر 

المرتبطة بغازات ا�حتباس الحراري (من 50 إلى 100/100).

اعترفــت Sustainalytics كذلــك بجــود مجموعــة OCP فــي مجــال ا�دارة الجيــدة للمخاطــر المرتبطــة بتدبيــر الميــاه 

مــع درجــة 100/100، وهــو مــا ســاهم فــي تســليط الضــوء علــى القــرارات التــي اتخذتهــا المجموعــة ســنة 2021 مــن 

يع برنامج المياه لمواجهة ندرة هذه المادة الحيوية بالمغرب حيث تتواجد المجموعة. أجل تسر

تجــدر ا�شــارة إلــى أن Sustainalytics أكــدت كذلــك علــى ا�داء الجيــد للمجموعــة فــي المجــال ا�جتماعــي. وفي 

الواقــع، ســجلت المجموعــة أداء �فتــا فــي العديــد مــن المؤشــرات وحصلــت علــى 100/100 فــي برنامــج التنــوع، 

المبادرات المجتمعية، إدارة الصحة والس¼مة والبيئة وتطوير الرأسمال البشري.

يادة في المجال البيئي وضعت CDP مجموعة OCP ضمن المنظمات التي احتلت الر

مــن خــ¼ل الحصــول علــى درجــة A- فــي الســنة الثانيــة مــن انضمامهــا إلــى CDP، بــرزت مجموعــة OCP مــن بيــن منتجــي 

يــادة البيئيــة وا�كثــر طموحــا فــي مســار إزالــة الكربــون. وفــي الواقــع، تعــتبر  ا�ســمدة ا�كثــر التزامــا فــي مجــال الر

مســتوى  بلــوغ  مــن  تمكنــت  التــي  الكيميــاء  قطــاع  فــي  النشــيطة  المقــاو�ت  مــن   ٪24 بيــن  مــن  المجموعــة 

.-B الذي يصل معدله إلى درجة "Leadership Level"

تــدرك CDP أيضــا قــوة أهــداف مجموعــة OCP، التــي حصلــت علــى درجــة A- فــي حيــن يبلــغ المعــدل الصناعــي درجــة 

C، وص¼بــة برنامــج ا�نتقــال الطاقــي الــذي حصــل علــى درجة A فــي حيــن يبلــغ متوســط القطــاع درجة C، وأهميــة تحلــيل 

الســيناريوهات المناخيــة، الخطــط الماليــة واســتراتيجية ا�عمــال التــي حصلــت علــى درجــة A فــي حيــن يبلــغ المعــدل 

.B الصناعي درجة



ا�عتــراف بــا�داء العــام لمجمــوعة OCP فــي مجــال الحكامــة البيئيــة، ا�جتماعيــة وا�دارية ESG مــن طــرف فــاعلين 

وهيآت أخرى

تجــدر ا�شــارة إلــى أن Moody’s ESG (Vigeo Eiris ســابقا) صنفــت المجموعــة ضمــن "top performers" �دائــها 

يــة، حيــث احتلــت المرتــبة 25 عالميــا مــن بــين 4952 مقاولــة فــي جمــيع  فــي مجــال الحكامــة البيئيــة، ا�جتماعيــة وا�دار

القطاعــات ( وا�ولــى قطاعهــا وجهتهــا). حافظــت مجموعــة OCP كذلــك علــى المســتوى "المتقــدم" للســنة الثانيــة 

على التوالي.

تميــزت ســنة 2021 بإنجــاز كبيــر، حيــث احتلــت مجموعــة OCP المرتبــة الرابعــة مــن بيــن 350 مقاولــة فــي سلســلة القيمــة 

للمقــارنة  العالمــي  التحالــف  ترتيــب  فــي  الزراعيــة"  "المدخــ¼ت  مقــاو�ت  مســتوى  علــى  ا�ولــى  والرتبــة  الغذائيــة 

.(WBA) المرجعية

تؤكــد هــذ التصنيفــات إضافــة إلــى الشــهادات العالميــة علــى أهميــة النــج الــذي تتبنــاه المجموعــة وعلــى اختياراتهــا 

ية. الصائبة من أجل ا�ستجابة �فضل ممارسات ومعايير الحكامة البيئية، ا�جتماعية وا�دار

التزام مجموعة OCP بتحقيق الحياد الكربوني سنة 2040

فــي هــذا الســياق، تلتــزم المجموعــة بتحقيــق الحيــاد الكربونــي ســنة 2040 فــي النطــاق 1،2 و 3، وتجــدد طموحهــا 

بتحقيــق ا�كتفــاء الذاتــي مــن الميــاه ســنة 2024، كمــا تلتــزم  بتلبيــة 100٪ مــن احتياجاتهــا الكربائيــة مــن مصــادر 

متجددة في أفق سنة 2027.

تعكــس هــذه التطــورات التــزام المجموعــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة، ويتماشــى هــذا الطمــوح مــع اســتراتيجية 

المغــرب فــي مجــال ا�نتقــال الطاقــي الــذي ينــدرج ضمــن البرنامــج ا�ســتثماري ا�خضــر الجديــد لمجمــوعة OCP الذي 

أطلقتــه فــي 3 دجنبــر الماضــي. يهــدف هــذا البرنامــج، الــذي تبلــغ قيمتــه 130 مليــار درهــم خــ¼ل الفتــرة الممتــدة مــن 

2023 إلــى 2027، إلــى الرفــع مــن القــدرات المنجميــة وإنتــاج ا�ســمدة داخــل المجموعــة وذلــك مــن خــ¼ل ا�ســتفادة 

من الطاقات المتجددة وا�قتصاد الخالي من الكربون.

 ،OCP يد من المعلومات حول التنمية المستدامة بمجموعة للمز

ير التنمية المستدامة :  المرجو ا�ط¼ع على تقر

https://www.ocpgroup.ma/sustainability


