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افتتاحية
 تعمل مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط منذ إنشائها سنة 2007، جاهدة لدعم مختلف

 املشاريع ذات التأثير القوي في مختلف املجاالت. فمن خالل دعم شركائها املؤسساتيني ومعرفتها الدقيقة
 للنسيج الجمعوي واألكاديمي، تمكنت  املؤسسة عبر السنني من إعطاء اإلنطالقة لعدة مشاريع على املدى

 الطويل، باملوازاة مع مبادرات واعدة مما سمح بتسريعها، و بالتالي أعادت التأكيد على االلتزام
االجتماعي واملجتمعي ملجموعة املجمع الشريف للفوسفاط.

 ودائما في إطار تنمية رهانات املجتمعات املحلية واالقتصادات الناشئة، دعمت املؤسسة خالل سنة
  2018 مشاريع هيكلية في عدة مجاالت، ابتداء من األقرب لرهاناتها و تحدياتها. كما أنها ساهمت في

 تحسني ظروف تمدرس املئات من الطالب بفضل البرامج املدمجة للمدارس املشمولة بالرعاية، وساعدت
 اآلالف من الشباب على متابعة دراستهم من خالل تقديم منح االمتياز واالستحقاق، عقد شراكات من

 أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق باملمارسات الفضلى في مجال الفالحة في العديد من الدول في
 إفريقيا، و في آسيا، دعم البحث لجعل املغرب محركا وطنيا ومرجعا عامليا من حيث البحث العلمي
 املتعلق بالفوسفاط، و الذي يتم مواكبته ودعمه من خالل برامج التعليم ورفع الوعي باملقاوالت لفائدة

 املقاولني الذاتيني، املقاوالت متناهية الصغر والتعاونيات، باإلضافة إلى رفع الوعي بتحديات الحفاظ
 على التراث عبر فتح متحف الخزف بآسفي.

إن القاسم املشترك بني كل هذه األنشطة هو نشر املعرفة ونقل الخبرات التي تعزز تمكني السكان وتحرير 
طاقاتهم الكامنة.

 ركزت املؤسسة كذلك خالل هذه السنة على ما يعد من أكبر الرهانات لبالدنا في الوقت الحالي والذي 
 يتمثل في التعليم وتطوير ونشر املعارف، اقتناعا منها بأنه ال وجود للتنمية البشرية إال من خالل التنمية
 االجتماعية واالقتصادية، كما سمح نشاط التمكني الذي تقوم به املؤسسة طيلة هذه السنوات من إظهار

 عمل املؤسسة وإعادة التأكيد على مهمتها األصلية : أن تكون فاعال في نقل عالم أفضل إلى األجيال
القادمة.
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الولوج : 
أولوية مؤسسة املجمع 

الشريف للفوسفاط 
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1- املدارس املشمولة بالرعاية 
وعيا منها بالدور الذي يلعبه التعليم في تطوير رأس املال البشري
 للسكان بهدف السماح للجميع بالولوج إلى تعليم ذو جودة عالية،

 أنجزت مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط العديد من املشاريع التي
تستهدف تحسني شروط التمدرس في املؤسسات العمومية املستهدفة

 وفي ظل إجراء شامل، قامت املؤسسة بتطوير نموذج عرض تعليمي
 يتمحور حول محيط التلميذ، الذي يشجع التعليم ما قبل املدرسي

 ويشمل البعد الثقافي في التعليم. يتعلق األمر بنموذج يتعلق
بالنموذج الثاني.

 وحتى ال يعمل على زعزعة معايير التلميذ، ويسمح له بالتطور في بيئته
مع اتباع برنامج تربوي ذو تأثير كبير.

نموذج شمولي 
لدعم املدرسة العمومية

  املدرسة الشمولية هي ضمان تحقيق مجتمع عادل ومنصف يسمح لكل واحد بالكشف عن إمكانياته نموذج املدارس الشمولية عبارة
  عن آلية تأتي لدعم النظام التعليمي العمومي من خالل توفير املوارد املالية واملمارسات ليصبح أكثر عدال وفعالية تسمح كل مدرسة

          مشمولة بالرعاية بتنمية وكشف مواهبهم و مهاراتهم، بطريقة
• توفير بيئة مدرسية تسهل تطورهم وإبداعهم 

• بناء برنامج املواكبة التربوية تأخذ بعني اإلعتبار كذلك الحاجيات، تطلعات ومواهب كل تلميذ 
• إشراك مختلف األطراف الفاعلة في نجاح النموذج 

:

اليوسفية

خريبكة 

آسفي
بن جرير

الجديدة

الولوج: أولوية مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
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إشراك مختلف األطراف الفاعلة في نجاح النموذج

الحياة املدرسية

املحيط االجتماعي 
واملجتمعي 

البنية التحتية 

املواكبة 
البيداغوجية

نجاح الطالب

النهج
الشمولي

 ســمح لــي التكويــن بتغييــر نظرتــي فيمــا يتعلــق بالعالقــة بــني املــدرس
 والتلميــذ، وباتخــاذ طــرق تعليــم جديــدة تســمح للمتعلمــني بالتعامــل

وليصبحــوا أكثــر حماســا.
زهــرة، معلمــة فــي مدرســة اإلنبعــاث، اليوســفية

 كلمــا كان لدينــا وقــت فــراغ، نشــاهد فيلمــا معــا. لقــد غيــر نــادي الســينما
عالقتــي باملدرســة وأنــا  ســعيد اآلن ألننــي أذهــب إلــى هنــاك.

 مــن قبــل كانــت الســينما بالنســبة لــي عبــارة عــن ترفيــه، واآلن أظــن بأنهــا
ــم. ــة للتعل أداة حقيقي

يحيــى، تلميــذ فــي مدرســة اإلنبعــاث، اليوســفية

. فــي البدايــة كان الهــدف مــن وراء التكويــن هــو تحســني ســلوكهم  . .
ــا الشــخصية ــي حياتن ــة ســاعدنا ف ــي الحقيق ــه ف ــم، لكن  وتعلمه

ــة. والعملي
كلثــوم، معلمــة فــي مدرســة ابــن حبــوس، واد زم

في 2018

 مستفيد من التكوين البيداغوجيمؤسسة مدرسية
 و 100 من برامج املواكبة

االجتماعية

إنشاءمواكبة

ما يزيد عن

أكثر من رعاية

الحياة املدرسيةاملواكبةالرعاية

50
 نادي للتنشيط املدرسي داخل املدارس ) مهارات

)الحياة، البيئة، الدراسة واألدب، إلخ

الولوج: أولوية مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
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2- املدارس املشمولة بالرعاية 
اقتناعا منها بأنه ينبغي بأن تكون التربية والتكوين العالي الجودة

 متاحني للجميع، قامت املؤسسة بتطوير برامج التكوين والدعم لتشجيع
 تربية متخصصة وشمولية. في الواقع، حيث تساهم املؤسسة في إشراك

 األشخاص ذوي الحاجيات الخاصة أو في وضعية إعاقة، وبالتالي كسر
دورة التمييز التي تواجههم.

 (PESH) من أجل تحسني استدامة جودة التكفل باألشخاص في وضعية إعاقة 
 دعم التكفل البيداغوجي والعالجي لألشخاص في وضع إعاقة أمر أساسي من أجل تشجيع إدماجهم االجتماعي، التمدرس وإدماجهم

 املهني. ومن هذا املنطلق، تدعم املؤسسة مراكز طبية-اجتماعية لفائدة أشخاص يعيشون في وضعية إعاقة من خالل املواكبة التقنية
وتعزيز املهارات املهنية التي يقوم بها شريك متخصص.

 وبالتالي يستفيد األشخاص الذين يعيشون في وضعية إعاقة من رعاية عالجية تالئم نوع إعاقتهم، من متابعة بيداغوجية خاصة ودورات
تأهيلية في ورشات تدريب محمية من أجل تسهيل إدماجهم السوسيو-مهني.

تكوين
موظفني
مؤهلني

الرعاية 
البيداغوجية
والعالجية

مرجع
جودة

دعم
املراكز االجتماعية

والطبية-االجتماعية 

 لقــد ظننــت لوقــت طويــل بــأن الكرســي املتحــرك ســيمنعني مــن الوصــول 
 إلــى حيــث أريــد. واليــوم أدركــت بــأن هــذا ليــس حقيقــي. لقــد حصلت

 علــى شــهادتي، وأنــا أعمــل وال زالــت لــدي العديــد مــن املشــاريع مــن أجل
ــتقبل. املس

فــؤاد، مســتفيد

 إننــا نشــهد كل يــوم والدة جديــدة لشــباب كانــوا يعتقــدون 
 بأنهــم لــن يتمكنــوا أبــدا مــن تجــاوز اإلعاقــة. فحتــى نحــن العاملــون فــي
املجــال الطبي-اإلجتماعــي، تعلمنــا الكثيــر إلــى جانــب هــؤالء الشــباب

الذيــن لــم يعــد شــيء يوقفهم.
ــة ســلوى، مســاعدة طبية-اجتماعي

في 2018

شخص في حالة إعاقة

مواكبة

ما يزيد عن

 
 مراكز طبية

اجتماعية
رعاية

طفل في حالة إعاقة  مواكبة وتحسني مستوى الرعاية الخاصة
باألشخاص في وضعية إعاقة

الولوج: أولوية مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
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2- القوافل الطبية

أكثر قربا من السكان الذين يعانون من اإلقصاء 
 يساهم برنامج القوافل الطبية الذي تهتم به مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط بشراكة مع العديد من الجمعيات واملؤسسات العمومية،
 في مكافحة اإلقصاء والتهميش، وذلك من خالل تقريب الخدمات الصحية لسكان املناطق النائية. تقترح القوافل باإلضافة إلى تدخالت

طبية عادية وجراحية، مرورا بوضع سماعات أذن، مجموعة واسعة من العالجات الوقائية والعالجية.

 مستفيد قافلة منظمة

 في إطار أنشطة التنمية السوسيو-اقتصادية، تنظم مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط  كل سنة قوافل لفائدة
السكان املعوزين واملهمشني، على مستوى مواقع املجمع الشريف للفوسفاط و بقية اململكة.

 لطاملــا كنــت أخشــى أن أفقــد البصــر إذا لــم أخضــع لعمليــة عــالج إعتــام 
 عدســة العــني. فــي يــوم مــن األيــام أخبرنــي أحدهــم بــأن قافلــة طبية ســتمر

عبرقريتنــا وذهبــت وحصلــت علــى العــالج.
فتيحــة، مســتفيدة

في 2018

الولوج: أولوية مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 
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اإلمتياز و تقاسم 
الخبرات من أجل 

إشعاع الجميع 
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1- ليدكس :
الثانوية التي تشجع االمتياز

 تعتبر ثانوية بن جرير لالمتياز التي افتتحت خالل الدخول املدرسي
 لسنة 2015، مؤسسة تعليمية خاصة تدعمها مؤسسة املجمع الشريف

للفوسفاط في إطار شراكة عمومية-خاصة مع وزارة التربية الوطنية.
 كما تعمل ثانوية ليدكس على ضمان أفضل ظروف الدراسة والنمو

 لفائدة تالميذها وتشجع االمتياز من خالل وضع منصة تعليم توفر
 تعليما علميا وتقنيا، تعتمد على ثقافة االبتكار واملقاوالت واالنفتاح على

املستوى الدولي.

األهداف 
تكوين نخبة مغربية ذات خلفية اجتماعية متنوعة

 تعزيز ولوج الشباب املستحقني للمدارس الكبرى والجامعات
الدولية املرموقة

 إنشاء منصة تعليم توفر تعليما متميزا متاح للشباب
املستحقني

عند الدخول املدرسي 2018

667طالب
يدرسون باملؤسسة.

 تم قبول5طلبة من  
 خريجي الدفعة الثانية لثانوية

 ليدكس باملدرسة املتعددة
التقنيات بفرنسا  

  تم تصنيف األقسام
 التحضيرية لليدكس في املرتبة

 7بالنسبة للطلبة الذين
 يريدون ولوج الجامعة املتعددة

 التقنيات.

letudiant.fr  املصدر:

الطاقة االستيعابية

 تلميذ
- الثانوي التأهيلي مع شعب علمية 

وتقنية   
 - األقسام التحضيرية لولوج املدارس 
 الكبرى بشعب الرياضيات - الفيزياء،

الفيزياء - الكيمياء، التكنولوجيا و
العلوم الصناعية

دورتان
 نموذج

بيداغوجي

التحول إلى مؤسسة
مرجعية 

ليدكس 
  يحتل املرتبة األولى بالنسبة ملعاهد األقسام

 التحضيرية للمدارس الكبرى الوطنية والدولية من  
 حيث نسبة القبول في املدارس الكبرى املغربية

والفرنسية

في 2018

األهداف 

وضع

جديد

(Polytechnique France(
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2- تعليم عالي ذو جودة 
من خالل توفير منح االستحقاق 

و االمتياز
 وعيا منها بأهمية املنح في دعم الطالب والتالميذ املستحقني للولوج إلى
تعليم عالي وجامعي ممتاز، وضعت مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط

عدة برامج خاصة باملنح الدراسية.
 من خالل تقديم منح استحقاق، سمحت املؤسسة للطالب الشباب

 بالولوج إلى ثانوية االمتياز في بن جرير و إلى جامعة محمد السادس
 املتعددة التخصصات التقنية باإلضافة إلى العديد من املدارس

والجامعات املرموقة األخرى على املستوى الوطني والدولي.

 تسهيل الولوج للتالميذ والطلبة املستحقني إلى التعليم
العالي والجامعي املتميز في املغرب وبالخارج.

 دعم مجموعة من املناهج الجامعية التي تسمح للشباب املستحقني
 املنحدرين من أوساط متواضعة للولوج إلى مهن واعدة، ال سيما

في مجال الصحة.

األهداف 

1710
 مستفيد من املنح تمت مواكبته

 خالل السنة الدراسية
2019-2018

606
 مسجل في املدارس الفرنسية

الكبرى

600
 مسجل في

 ثانوية اإلمتياز بنب جرير

304
 مسجلني في جامعة محمد السادس

املتعددة التخصصات التقنية
) مدرسة اإلدارة الصناعية

وسلك املاستر واإلجازة

في 2018

( EMINES
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3- استعراض التجارب 
ونقل الخبرات في املجال 

الفالحي
هذه السنة، استمرت مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط

 في عقد شراكات من أجل تبادل الخبرات من حيث املمارسات
 الفالحية الحسنة وتنمية القطاع الفالحي في املغرب، و في العديد

من الدول اإلفريقية واآلسيوية.
 في الواقع قامت املؤسسة بتطوير عرض خدمة يمكنها

 إعادة نسخه في العديد من الدول يعتمد على
 طرق علمية دقيقة. إن الهدف من ورائها هو رسم وتقييم

 مستويات خصوبة األراضي، تحديد الحاجيات من حيث
 املخصبات ومالئمتها لطبيعة الزراعات املستهدفة. في املقابل

 تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية من أجل تكوين
الفالحني والشركاء على املمارسات الحسنة في املجال الفالحي

 وعلى االستعمال املعقلن للسماد، من أجل تحسني مردودية
الزراعات املمارسة وإنشاء شبكات ملشاركة التجارب

مع الدول املجاورة.

أ- خرائط خصوبة 
   األراضي

غينيا  طوغو  

الكامرون 

مدغشقر 

إثيوبيا  
رواندا 

بوركينا فاسو
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وضعت املؤسسة رهن إشارة شركائها خبرتها،
 باإلضافة إلى التكنولوجيا الجديدة املالئمة لخرائط األراضي

 ال سيما املختبر املتحرك وعدة أخذ العينات املتنقلة

السريعة باإلضافة إلى معدات املختبر والكواشف الكيميائية
ألشغال تحليل األراضي.

 آلــيــة

في 2018

 في غينيا

تكوين             إطار
 فالح مستفيد مدارس في الحقول هكتارات وضعت خرائطها

أكثر من

فالحهكتار وضعت خرائطهإطار زراعي

تحسيس تكوين

عينة مأخوذةهكتار وضعت خرائطهاإطار زراعي مدرب

فالح

 تبادالت علميةتحسيس
بني BUNASOLS و INRA من أجل
 اإلستفادة من الخبرات املتبادلة للطرفني

إطار

تكوين

ِعدَّة أخذ عينات التربة

تجهيز مختبرين
    ) متحرك وثابت )

 
لتحليل التربة

 في طوغو

 في بوركينا فاسو

 في إثيوبيا



25 248

65%

8500

1

191
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 في رواندا

 في الكامرون

  في إثيوبيا

  في الهند

إطار فالحي
ِعدَّة أخذ عينات التربة

تجهيز مختبرين
 مستفيد من أنشطة التدريب  لتحليل التربة ) متحرك وثابت )

 وأنشطة نظام املعلومات االفتراضي

 توقيع اتفاقية الشراكة بني 

 وزارة الفالحة
والتنمية القروية

بالكامرون
 و مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط 

التكوين في املغرب في
مجال مراقبة جودة  السماد 

 لصالح 5

بوزارة الفالحة والتنمية القروية
 بالكامرون 

أطر

أ- مشاريع التنمية 
   الفالحية 

 في إطار برامج مواكبة السكان املحليني تعمل املؤسسة إلى جانب شركائها على  إنجاز مشاريع سوسيو-اقتصادية من خالل تحسني سلسلة
الجودة الفالحية :

تطوير وتحسني املسارات التقنية  البحث والتنمية ونقل التكنولوجيات :
 للزراعات

 تمكني الفالحني الصغار: تعزيز القدرات وإتاحة املكننة الفالحية
 املشورة الفالحية والرقمنة : إنشاء مراكز اتصال وتطبيق محمول

 الهيكلة والتنظيم : إنشاء تعاونيات مجموعات اهتمام اقتصادي ومراكز
 فالحية

التثمني والتسويق : إنشاء عالقات مع السوق
 من خالل توفير أدوات تثمني الفالحة
للتعاونيات، منح تراخيص التصدير

 تحسني استعمال 
 املدخالت الفالحية

 آلة لزرع       تم توزيعها
 للموزعني

TEF

           تحسني إنتاج        
TEF        بنسبة                                     

 فالح مستفيد بشكل 
 مباشر

 في إطار املسابقات املنظمة في 
 الهند من أجل تعزيز الفالحة

 الرقمية بفضل تطوير تطبيق من
 أجل نشر املعرفة في الفالحة

  الحصول على        جوائز 
 نسخ نموذج مركز اآلالت 
 الفالحية من طرف حكومة

 كارناطاكا بالهند

تصدير تجمع 40 فالحا
 توفير        رخصة

تدريب

3
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70

81
2058
368
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 تدريب لفائدة 

 و 

 فالح 

 موزع لألسمدة 

 إنجاز دراسة 
 على قطاع املخصبات

 في بنغالديش

التبادل العلمي 
 من خالل زيارات وزارة الفالحة 

 لبنغالديش إلى مختلف مواقع املجمع
 الشريف للفوسفاط

 القيام ب 

تجربة لتركيبات جديدة

إنشاء

قطعة أرضية للعرض

أ- مشاريع التنمية 
   الفالحية 

 تتطلب الزراعة الدقيقة تسييرا دقيقا لألراضي الفالحية من أجل تحسني
املردودية واإلستثمارات.

 إن املؤسسة بتشجيعها الفالحة الدقيقة، مستعدة لتقاسم املمارسات
 الفالحية الحسنة في كل من إفريقيا وآسيا.

 يشمل املشروع الذي تدعمه املؤسسة إنشاء وتطوير مجسات لتحليل
التربة في الوقت الحقيقي.

 آلية اتخاذ القرار مخصصة للتقنيني والفالحني املهتمني بالتسيير

 املعقلن لخصوبة األراضي. وعلى نفس املنوال، تندرج التكنولوجيا في
 إطار التسيير الفالحي الخاص باملوقع تحترم البيئة وتدعو إلى

االستخدام األمثل للمدخالت.

تشجيع الفالحة الدقيقة:
    تطوير نموذج جهاز استشعار متنقل

»جهاز االستشعار الفالحي الذكي
 بشراكة مع املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة

 واالبتكار والبحث العلمي

«

 تشجيع
 إدارة فالحية

خاصة تحترم البيئة

 تسليط الضوء على
 الفالحة الدقيقة

عينة تجريبية تم وضعهاكرافعة جديدة للتنمية الفالحية الوطنية

في بنغالديش

17

( MAScIR (
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التفكير وتطوير 
البحث في قلب 

تحديات الغد
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1- جامعة محمد السادس 
املتعددة التخصصات التقنية 

تدعم مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط وتواكب البحث الوطني
 حول الفوسفاط، ال سيما من خالل جامعة محمد السادس املتعددة

 التخصصات التقنية، التي تطور برامج تعليم وبحث من املستوى الرفيع
تتماشى مع السياق االقتصادي الوطني الحالي، والتي تهدف

إلى املساهمة في إنشاء مجتمع حقيقي للعلم واملعرفة باملغرب.
 تخطط الجامعة الستقبال 6000 طالب، يرافقهم 1000 أستاذ

 وباحث. وبصفتها جامعة ذات رسالة دولية، فهي ذات توجه كبير نحو

 الدول الصاعدة و تعطي اإلنطالقة إلنشاء شبكة مع الجامعات املغربية،
 من أجل تكوين شبكات للباحثني حول الفوسفاط والعلوم على نطاق

أوسع، بهدف تقاسم املعرفة، التآزر وتبادل الوسائل.

2- املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة 
واالبتكار والبحث العلمي

 املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث عبارة عن جمعية ال
 تستهدف الربح املالي، أنشئت سنة 2007 وتستهدف تشجيع تطوير

 أقطاب البحث العلمي ومجاالت املواد و املواد البالغة الصغر
 التكنولوجيا الحيوية و اإللكترونية الدقيقة من أجل االستجابة لحاجيات

السوق.
 تعتمد املؤسسة املغربية للعلوم املتقدمة واالبتكار والبحث على مهارات
 تقنية عالية املستوى وعلى آخر املعدات التقنية من أجل تنفيذ مشاريع

 بحث تستهدف االستجابة لإلشكاليات الصناعية مع توفير حلول مبتكرة
 ونقل التكنولوجيا إلى زبنائها في القطاعات التالية : الفالحة/الفالحة الغذائية،

الطاقات املتجددة، الصحة، النقل واملناجم.

في 2018

جائزة

ندوة

زيارة

حدث

 محلل الزيت الذي تم تطويره من قبل فرق عمل املؤسسة املغربية للعلوم
 املتقدمة واالبتكار والبحث العلمي، حصل على جائزة خالل حفل توزيع

 جوائز الدورة الثانية عشرة للمسابقة الوطنية لالبتكار والبحث والتطوير
والتكنولوجيا

 طاولة مستديرة مع شبكة ( رابطة املقاوالت الجامعات-بلجيكا ) حول
إنشاء فضاء فرنكفوني للتثمني

زيارة السيد عزيز الرباح، وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

  املشاركة في الدورة السادسة من املنتدى الدولي حول الطاقات
(IRSEC) املتجددة واملستدامة

في 2018

في املجموع، أكثر من
 تلميذ يتابع دراسته في جامعة محمد

 السادس املتعددة التخصصات التقنية
 في الدخول املدرسي 2018 ،  من بينهم

  أكثر من              طالب في سلك
  الدكتوراه و أكثر من         طالب من

 إفريقيا جنوب الصحراء وأكثر من
موظفني في املجمع الشريف الفوسفاط

650

120
30

10

 التكوين املستمر من أجل حساب
املجمع الشريف للفوسفاط وفروعها:

 التعاون مع العديد من املؤسسات
 األجنبيةاملرموقة :

معهد ماساشوستس للتكنولوجيا
 املتعددة التقنيات، مدرسة املعلمني
 باريس ساكالي، املدرسة املتعددة
 التقنيات الفدرالية للوزان، املدرسة

 التقنية في مونتريال، جامعة
ستانفورد

يوم عمل

مشارك
11500

360

األهداف 
وضع البحث واالبتكار في خدمة تنمية القارة اإلفريقية 

تنمية القدرات واملعرفة 
إنشاء جيل جديد من القادة املؤهلني 

 

تشجيع البحث، االبتكار وإدارة املقاوالت
تقاسم قيم املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة 

تنمية الشراكات املستدامة 

 تنظيم العديد من األحداث، ال سيما
منتدى الذكاء اإلصطناعي في إفريقيا

 بشراكة مع اليونسكو وأيام
الفوسفاط

التفكير



037تحرير الطاقات الكامنة من خالل املعرفة036  التقرير السنوي 2018

3- صندوق البحث والتنمية
 يهدف صندوق البحث والتنمية بدعم من مؤسسة املجمع الشريف

 للفوسفاط إلى إعطاء نفس جديد للبحث الوطني حول الفوسفاط وهو
 يساهم كذلك في جعل املغرب قاطرة للبحث الدولي و مرجعا دوليا في

امليدان.
 يهدف الصندوق إلى تشكيل شبكات من الباحثني حول الفوسفاط

بهدف تقاسم املعرفة والتآزر وتبادل الوسائل.
 في الوقت الراهن، يوجد الصندوق في منتصف طريق تحقيق أهدافه

 من حيث امليزانية واملدة. إنه يعقد يوميا شراكات مع مختلف املؤسسات
السيما جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات التي تلعب دورا هاما

 في عملية التصديق العلمي والتقني للمشاريع. كما أتيحت لباحثني
 الفرصة للمشاركة في العديد من التظاهرات العلمية، ب 45 تقرير

شفوي في املؤتمرات الدولية و 3 على املستوى الوطني.

األهداف 
تصميم وتجميع املواد الحيوية الجديدة

تحديد منتجات التصفية والتطهير
تحسني الجودة الفيزيائية ملنتجات الفوسفاط

تحليل، نمذجة وتطوير طرق جديدة

هيئات الحكامة

مشاريع بحث تدور حول 10 محاور

في 2018

تشجيع البحث حول الفوسفاط
 مع إشراك          مؤسسة 

 وطنية و         مؤسسة
دولية للبحث

إعطاء اإلنطالقة ل
 مشاريع بحث تشمل العشرات
 من املحاور)املواد، األحماض،

املعالجة، إلخ)

15
39

37

تشغيل              موظفا
          من بينهم             باحث وطني  

        باحث دولي  
و          طالب في سلك الدكتوراه

404
274

74
72

240
عملية شراء املواد
واملعدات العلمية

واملواد االستهالكية

 لجنة
املتابعة

 لجنة
 اللجنةاإلرشاد

 الفرعية
للمتابعة

تعد تقارير وضع تقدم املشاريع
و تقدمها للجنة اإلرشاد

 تعطي التوجيهات وتبث
 تسهر على وضع تقدم امليزانية،في اإلشكاليات الخاصة

املشتريات واملتابعة العلمية والتقنية

 التكنولوجياالزراعاتاألحماض
الحيوية

 الكيمياء
الدقيقة

االستخراج

 العلوم اإلنسانيةاملوادالجيولوجيا
واإلجتماعية

تثمني األسمدةاملعالجة

التفكير
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3- مركز السياسات 
للجنوب الجديد

مجتمع فكري من أجل تعزيز السياسات 
العمومية

 بعد مرور أربع سنوات على إنشاء مركز سياسات مجمع فكر املجمع
 الشريف للفوسفاط، قطع هذا األخير مرحلة جديدة حيث قرر تغيير

 إسمه : مركز سياسات الجنوب الجديد. فبتغيير إسمه، يسعى املركز
 أوال إلى عكس الفلسفة التي تنطوي عليها مهمته بشكل أفضل، مركزية
 املكانة التي تشغلها القارة اإلفريقية و بقية دول الجنوب في أعماله. كما

 يكرس تغيير اإلسم هذا، العزم على استقاللية املركز والطموح إلى
املساهمة في إدراك الحقائق في إفريقيا،تطلعاتها، تحدياتها

 ونجاحاتها، كل هذا في إطار رؤية جديدة، رؤية جنوب استباقي، خالي
 من العقد و قادر على التفكير بذاته. باإلضافة إلى ذلك، سجلت

سنة 2018 تقدم املركز في التصنيف الجهوي والدولي للمجمعات
 الفكرية لجامعة بنسلفانيا. يشغل مجمع الفكر هذا املرتبة األولى على

 مستوى املغرب العربي واملرتبة الثامنة في منطقة الشرق األوسط
 وإفريقيا. على الصعيد الوطني، يشغل املرتبة السادسة عشر، من حيث

 جودة مؤتمرها،                              ، املرتبة الثانية والخمسني
 من حيث مسائل املوارد والطاقةوفي النهاية، املرتبة السابعة والخمسني

في مجال التعاون املؤسساتي بيناملجمعات الفكرية.

Atlantic Dialogues 

مجاالت التدخل
التنمية على املدى الطويل 

الجغرافيا السياسية والعالقات الدولية 
االقتصاد واملالية واملواد األولية 
الفالحة، البيئة واألمن الغذائي 

مجموعة كبيرة من الخبراء
 عرف مجتمع زمالة مركز السياسات للجنوب الجديد نموا وذلك بانضمام زمالء جدد من مجال الجغرافية السياسية

والعالقات الدولية.

في 2018

منشورا سنة 2018
212100

 3500+
 70+

حدثا،
مشارك

شخصية سياسية

 
 النسخة السابعة من

Atlantic Dialogues

 
 النسخة الخامسة من

الحوارات االستراتيجية

 www.policycenter.ma : للمزيد من املعلومات

الحورات االستراتيجية :مؤتمرات من املستوى الرفيع :األحداث في أرقام :املنشورات :

التفكير
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1- برنامج تنمية واحة 
مراكش

 في الشمال الغربي لواحة مراكش، يؤكد املجمع الشريف للفوسفاط
 سنة بعد سنة على دعمه لبرنامج - تعزيز القدرات و التنمية املستدامة
لصالح السكان املحليني الذي تسيره مؤسسة محمد السادس لحماية

 البيئة. تم وضع برنامج لتنمية واحة مراكش والحفاظ عليها، يشمل
 عمليات محددة ومالئمة لخصوصيات الجهة، من أجل التدريب على

التسيير والتقنيات الفالحية الجديدة، تطوير أنظمة ري بديلة انطالقا من
 املياه املستعملة املعالجة على سبيل املثال واملزودة بمضخات شمسية،

 تقديم دروس ملحو األمية لفائدة الفالحني وعائالتهم، و في األخير،
التحسيس بمواضيع رئيسة للتنمية املستدامة، وأساسية للحفاظ على

املنطقة.

في 2018
             تنظيم مسابقة الطبخ         

وضع بروتوكول الستعمال املنشآت الفالحية والحفاظ عليها 
 إعطاء اإلنطالقة لدراسة ملفات طلبات املساعدات في إطار برنامج 

)صندوق التنمية الفالحية) - مخطط املغرب األخضر

 إعداد إنشاء منظمة مهنية من أجل تصميم نموذج اقتصادي )صندوق 
املخصصات)

تعزيز شعب تدفق املنتجات، تتبع عمليات التسليم و تطوير محفظات الزبناء 
تصميم آليات تواصل وتنظيم مناسبات في املجال الفندقي 

Guindo mets, l’agroécologie en cuisine
            من أجل تثمني املنتجات الفالحية اإليكولوجية للواحة

مستفيد

من األراضي تم تثمينه
مقاولة ذاتية تم إنشاءهامستفيد من دروس محو األمية

امرأة من بينهم

 
هكتار

مزرعة
عائلية مشمولة

 مجاالت النشاط : زراعة الخضروات، زراعة
األشجار، تربية املاشية وزراعة األعالف

من أجل تسويق املنتجات23

الثقافة وريادة املقاوالت: رافعات حقيقية للتنمية االجتماعية
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3- تهيئة متحف تاريخ صناعة 
الفخار والخزف في املغرب

 بدعم من مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط، قامت املؤسسة الوطنية للمتاحف بإعادة بناء وتهئية متحف تاريخ صناعة الفخار والخزف في املغرب
في فضاء جديد بآسفي.

يقدم الفضاء جميع شروط الحفاظ على املجموعات و استقبال الجمهور، وذلك من منظور سينوغرافي.

املشاركة في الحفاظ وتثمني التراث الحرفي املغربي
الحفاظ، تثمني، وإغناء املجموعة املوجودة 

تأهيل وتدريب املوارد البشرية 

تثمني ميدان صناعة الفخار في آسفي 
 الرفع من الجاذبية السياحية ملدينة آسفي، من خالل املسارالسياحي 

للمدينة بما في ذلك مختلف الفضاءات الثقافية والتراثية

األهداف 

تدشني املتحف وفتحه للعموم

أجنحة مواضيعية :
 الخزف املخصص لالستعمال باملغرب،
 الخزف املخصص لالستعمال آلسفي

 والخزف املخصص لالستعمال والتزيني
ملكناس / فاس

مجموعة من
عمل وغرض مصنوع من

من الخزف املغربي، ذو طبيعة أثرية

 معرض حول مسار متحفي
 مع مسارعرض جديد مهيكل عبر 5 مناطق

مغربية

3- الدعم و املواكبة في قلب التحديات 
املقاوالتية الوطنية

 مواكبة ودعم املقاوالت الشابة من الشروط األساسية الضرورية لتنمية
بيئة مقاوالتية ديناميكية واعدة.

 لهذا السبب اتخذت مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط وشركائها مهمة
تحديد حاملي املشاريع ذات اإلمكانات العالية، من أجل مواكبتهم

وتعزيز قدراتهم ودعمهم وذلك كم خالل تقديم قروض شرفية
 يشمل برنامج دعم تسيير املقاوالت للمؤسسة كذلك التعاونيات

واملقاوالت اإلجتماعية، التي تستفيد من تداريب مهنية خاصة بالتسيير.

الدعم من أجل املشاركة في املعرض الوطني 
لإلقتصاد االجتماعي و التضامني

 تدعم املؤسسة منذ سنوات هياكل اجتماعية وتضامنية إيمانا منها بقوة
 التأثير اإليجابي الذي تمثله بالنسبة لألنسجة اإلقتصادية واالجتماعية
 64 تعاونية وجمعية تمت دعوتها من قبل املؤسسة من أجل املشاركة

 في املعرض الوطني لالقتصاد االجتماعي و التضامني من أجل تشجيع

 منتجاتها وفتح آفاق جديدة أمامها من أجل عقد شراكات و التقاسم.
 ساهمت هذه املشاركة في الرفع من حجم املبيعات خالل املعرض

وتقديم فرص عمل باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم 6 جوائز امتياز

في 2018

مشاريع أخرى

 جائزة الفعالية االجتماعية 2018 :ورشات تدريبيةتعاونية
- إعطاء االنطالقة ملسابقة مع

تقديم 6 جوائز
الغالف املالي اإلجمالي : 000 100درهم  

 وجمعية شريكة شاركت في
 املعرض الوطني لالقتصاد

االجتماعي و التضامني

 التربية املالية، التسويق الرقمي
  الشبكات االجتماعية ) لفائدة

أكثر من            ممثل تعاونية

5
(

460 

شاب تمت توعيته
مالك أعمالالتحاق

بالنادي،
عرضه أمام مالئكة األعمال 

مع الصندوق الرقمي املغربي
تم االستثمار فيهما بشراكةو

برنامج تم
باملقاوالت االجتماعية

 
مالئكة
األعمال

صندوق بداية
مقاولة اجتماعية

تمت مواكبتها نحو التمويل
 و    مقاوالت تم تمويلها

SOSبشراكة مع مجموعة  
برنامج إجتماعي تم دعمه

 شركة ناشئة تم إنشاؤها
و أكثر من

إنشاؤها بشراكة مع

وظيفة مباشرة
 وظيفة غير مباشرة تمو

ENACTUS
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