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هيدف االتفاق املوقع يوم 27 نونرب مبدينة رسقسطة اإلسبانية إىل خلق كرايس جامعية للتكوين خلدمة املقاوالت العاملة 
يف قطاع الفالحة وتربية املاشية عىل الصعيد اإلفرييق والعاملي.

سمتكن االتفاقية من تكوين الباحثني الذي سيقومون بتطوير مشاريع مبتكرة ترتكز عىل تعزيز االقتصاد الدائري واملسامهة 
يف االستدامة واحرتام البيئة.

مجموعة Térvalis، اليت تتوفر بالفعل عىل كرسيني جامعيني بإسبانيا يف جامعة رسقسطة وبوليتيكنيك ڤالنسيا، تعرب 
احلدود اآلن بعد توقيع االتفاقية مع جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية ومجموعة OCP، اليت ترتكز عىل 

حلول أنشطة البحث والتطوير من أجل فالحة مستدامة.

الدار البيضاء، 29 نونرب 2019 - وقعت جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ومجموعة OCP، يوم 
27 نونرب برسقسطة بإسبانيا، اتفاقية تعاون مع Fertinagro Biotech، الرشكة التابعة لملجموعة اإلسبانية Térvalis. هيدف 
هذا التعاون إىل خلق كرايس جامعية للباحثني خلدمة املقاوالت اليت تقدم حلوال مستدامة يف جمال الفالحة وتربية املاشية عىل 
الصعيد اإلفرييق والعاملي، وذلك بتعاون مع أكرب اجلامعات اإلسبانية. سمتكن هذه االتفاقية من تكوين الباحثني الذين سيقومون 

بتطوير مشاريع مبتكرة ترتكز عىل تعزيز االقتصاد الدائري وتسامه يف االستدامة واحرتام البيئة.

تمتزي جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية بأنشطة البحث والتطوير ومتهيد الطريق للتقنيات احلديثة، يف حني 
تعترب رشكة Fertinagro Biotech، اليت تنيمت ملجموعة Térvalis، مرجعا يف جمال البحث والتمنية املستدامة استنادا عىل 

أنشطة البحث الزرايع لتقدمي حلول تعود بالنفع عىل الساكنة العاملية.

والرشيك  الفوسفاطية  الفوسفاط واألمسدة  العامليني يف سوق  الرائدين  أحد   ،OCP االتفاقية من دمع مجموعة  تستفيد هذه 
االسرتاتيجي لرشكة Fertinagro Biotech منذ 2018. حيث ستوفر مجموعة OCP، من خالل تواجدها يف إفريقيا والعامل، 

اخلربة الالزمة إلجناز التجارب امليدانية وقياس آثارها اململوسة.

سمتكن هذه االتفاقية املوقعة بني هذه املؤسسات من إقامة روابط مع أمه اجلامعات اإلسبانية يف جماالت الفالحة، االقتصاد 
الدائري والعلوم الزراعية احليوية، وسميكن ذلك من توفري دورات تكوينية خاصة يف أوروبا وإفريقيا يف جمال العلوم الزراعية 
احليوية، نقل احللول إىل الفالحني ومريب املاشية وتطوير براجم البحث. تتعلق هذه الرباجم بالعديد من املجاالت ومن بيهنا 
األنمظة اإليكولوجية الفالحية هبدف احلد من التأثريات البيئية املرتبطة بالفالحة، حمطات التصفية احليوية اليت تستخدم املواد 

العضوية، وكذا الرصيد البيولويج للرتبة أو زراعة الطحالب.

تلزتم جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية بتكوين قادة املستقبل يف القارة وجتند أفضل الباحثني يف جماالت 
التمنية املستدامة، املنامج والعلوم الزراعية. ويف هذا اإلطار، رصح السيد هشام اهلبيط، الاكتب العام للجامعة: "هدفنا هو 
ترسيخ ماكنتنا بني اجلامعات العاملية يف جمال البحث واالبتاكر يف إفريقيا، تعزيز ماكنة املغرب الرائدة يف البحث والتطوير 
يف إطار هنج تشاريك فريد وتدعمي التكوين املهين الذي يعترب رضورة ملستقبل إفريقيا. وهكذا، نعمل عىل تطوير مبادرات 
البحث والتعلمي جلعل جامعتنا مركزا لنقل وتبادل املعرفة، مع الرتكزي بشلك خاص عىل حتديات الفالحة واألمن الغذايئ، ونعترب 

هذه الرشاكة االسرتاتيجية مبثابة حمفز رئييس لتحقيق هذا المطوح ".

جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية 
 Fertinagro Biotech توقعان اتفاقية مع OCP ومجموعة
البحث  أنشطة  في  مستدامة  حلول  تطوير  أجل  من 

والتطوير المرتبطة بالفالحة
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الذين  الباحثني  بفضل  تتقدم  "بلدنا  أن:  فأكد   ،Térvalis ملجموعة  االسرتاتيجي  التطوير  مدير  أتاريس،  السيد سريجيو  أما 
ميارسون أنشطهتم يف العديد من الكرايس اجلامعية املتواجدة يف رسقسطة وڤالنسيا واليت ستكون متوفرة اآلن جبامعة دمحم 
السادس متعددة التخصصات التقنية. متكننا الكرايس اجلامعية، وكذا أنشطة البحث اليت نقوم هبا يف مراكز املجلس األعىل 
للبحث العيمل (CSIC) من االنتقال من الفكرة إىل السوق ومن التصورات إىل االبتاكر، وبالتايل املسامهة يف رفاهية املجمتع. 
تعترب أنشطة البحث فعالة يف لك من إسبانيا واملغرب، وتمتزي بتطوير مشاريع قامئة عىل مضان المتزي لفريق من املهنيني الذين 
يبحثون عن حلول للتحديات احلالية اليت تواجه املجمتع، وهو ما ميكن من تعزيز التمنية يف بلداننا وتوفري حياة أفضل للجميع ".

تتوفر مجموعة Térvalis عىل كرايس جامعية يف خمتلف اجلامعات اإلسبانية، وخاصة يف مدينيت رسقسطة وڤالنسيا، وتعترب 
املجموعة هذه اجلامعات مبثابة "رشيك مثايل لنقل املعرفة والبحث يف احلياة احلقيقية". من خالل جامعة دمحم السادس متعددة 
التخصصات التقنية ودمع مجموعة OCP، ستعمل هذه الرشاكة عىل تعزيز التبادل ونقل املعرفة بال حدود من أجل فالحة مستدامة.

Fertinagro Biotech، مرجع في البحث والتطوير

عىل مدار السنوات العرش املاضية، طورت Fertinagro Biotech، فرع مجموعة Térvalis، أكرث من 30 مرشوعا معمتدا 
 Fertinagro للبحث والتطوير، وبفضلها اكتسب فريق البحث املعارف األساسية لتطوير حوايل 37 براءة اخرتاع. حاليا، تشارك

Biotech يف 15 مرشوعا للبحث والتطوير برشاكة مع مراكز البحث، اجلامعات والعديد من املقاوالت يف خمتلف القطاعات.

البحث يف جمال  للتعاون برشاكة مع مجموعات  للبحث العيمل (CSIC) مذكرة شاملة  املجلس األعىل  مع   Térvalis وقعت 
االستدامة يف املجال الفاليح. تتوفر Térvalis عىل كرسيني جامعيني : "االقتصاد احليوي واملجمتع" مع جامعة رسقسطة ( 

.(Fertinagro Biotech كريس ) و "التكنولوجيا احليوية الزراعية" مع بوليتيكنيك ڤالنسيا (Térvalis كريس

تستخدم Fertinagro Biotech منتجات ذات كفاءة عالية، مت تطويرها بفضل اخلربة يف جمال البحث والتطوير، هبدف تطوير 
براجم شاملة وفعالة للتمسيد مع ختفيض هام يف عدد األمسدة، وهذا ما يسامه يف الرفع من املردودية الفالحية وحتصني 

الزراعات ضد اآلثار البيئية أو اآلفات الزراعية وزيادة رحبية املزارعني ومضان استدامة أراضهيم.

Fertinagro Biotech نبذة عن

(NPK، NPK املخصب، احملفزات  املبتكرة  النباتية  التغذية  يه رشكة إسبانية متخصصة يف تسويق حلول   Fertinagro
تتوفر  االخرتاع.  وبراءات  احليوية  التكنولوجيا  تطبيقات  استخدام  املنتجات،  تطوير  يف  رئييس  فاعل  ويه  إخل)،  احليوية، 
مصانعها ومراكزها اللوجستية اليت تصل إىل 22 واملتواجدة بلك من إسبانيا وفرنسا عىل طاقة إنتاجية تصل إىل 2 مليون 
طن.  تتواجد Fertinagro كذلك عىل املستوى الدويل من خالل فروعها املتنوعة، حيث يمت تسويق منتجاهتا يف أكرث من 60 

دولة عرب العامل.

Térvalis نبذة عن مجموعة

مجموعة Térvalis يه مجموعة من املقاوالت اليت بدأت رحلهتا يف تريويل بإسبانيا سنة 1986. مكنهتا ريادة األمعال من 
التطور بطريقة مسمترة ومستدامة، وتمكن قوهتا وديناميكيهتا أساسا يف فريقها املكون من حوايل 1500 موظف ويف أنشطة 
البحث واالبتاكر اليت ترتمج من خالل استمثار 3 ماليني أورو سنويا. سامهت هذه الرثوة الدامعة ألنشطة املجموعة يف التحول 
إىل مزية تنافسية يف مجيع معليات التحويل واملعاجلة وبالتايل توفري مواد أولية ذات جودة عالية وإنتاج تكنولويج وصنايع 
تنافيس وحمرتم للبيئة الطبيعية. تضمن هذه اآللية التجارية مصادر مستقرة واكفية للمتويل وهو ما ميكن املقاولة من فرض 

نفهسا يف األسواق الدولية مع حتالفات قوية.
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إيطاليا،  املتواجدة يف إسبانيا، فرنسا،  الفروع  للنباتات، بفضل  العنارص املغذية  إنتاج وتسويق  باإلضافة إىل ذلك، يسامه 
املكسيك، اجلزائر، األرجنتني، أوكرانيا والربتغال، يف الرفع من جحم اإلنتاج يف مجيع دول العامل سواء حاليا أو خالل السنوات 

املقبلة. حتتل الفروع املراكز األوىل يف جمال البحث والتطوير عىل الصعيد األورويب من خالل 44 براءة اخرتاع.

تلزتم Térvalis الزتاما راخسا بالبحث والتطوير، وهو ما أهلها لتكون مضن املجلس اإلداري ملؤسسة Aula Dei، املنصة 
(CIRCE). هذا  البحث حول املوارد واسهتالك الطاقة  النباتية (BIOVEGEN) ومركز  التكنولوجيا احليوية  التكنولوجية حول 

االلزتام مكهنا من التعاون مع الباحثني ومراكز البحث اهلامة.

نبذة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية

جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية يه مؤسسة ترتكز عىل البحث التطبييق واالبتاكر موجهة حنو إفريقيا، ويه 
هتدف إىل أن تكون من بني اجلامعات الهشرية عىل الصعيد الدويل يف هذا امليدان. من خالل الزتامها يف التمنية االقتصادية 
والبرشية، تضع اجلامعة البحث واالبتاكر يف خدمة التمنية يف القارة اإلفريقية، ويتيح هلا ذلك تعزيز املوقع الريادي لملغرب يف 
هذه املجاالت، من خالل وضع هنج تشاريك فريد وتدعمي تكوين املهارات من أجل مستقبل إفريقيا. تتواجد جامعة دمحم السادس 
متعددة التخصصات التقنية مبدينة ابن جرير يف قلب املدينة اخلرضاء دمحم السادس، وتحمط إىل حتقيق إشعاع عىل املستوى 

الوطين، القاري والدويل.
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OCP نبذة عن مجموعة

تسامه مجموعة OCP يف تغذية ساكنة العامل املزتايدة من خالل توفري العنارص األساسية لتخصيب الرتبة ومنو النباتات. من 
 OCP خالل خربهتا اليت متتد حلوايل قرن ورمق معامالهتا الذي وصل إىل أكرث من 55 مليار درمه سنة 2018، تعترب مجموعة
منتجات  من  واسعة  تشكيلة  املجموعة  توفر  هكذا،  الفوسفاطية.  لألمسدة  عاملي  منتج  وأول  الفوسفاط  عامليا يف سوق  رائدا 
التخصيب املالمئة إلغناء الرتبة، الرفع من املردودية الفالحية وتغذية العامل بطريقة اقتصادية ومستدامة. بفضل اسرتاتيجيهتا 
الشاملة للتمنية الصناعية، تتواجد مجموعة OCP يف مجيع مراحل سلسلة إنتاج الفوسفاط وتعمل عىل تغطية مجيع املهن، مكا 
تعمل برشاكة وثيقة مع أكرث من 160 زبونا يف 5 قارات. من خالل الزتامها بتمنية إفريقيا، تضع مجموعة OCP االبتاكر يف 

صلب اسرتاتيجيهتا، ويتجسد ذلك من خالل املسامهة يف تطوير فالحة مستدامة وممثرة يف القارة.
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لالتصال
Developpement térvalis

comunicacion@tervalis.com : الربيد اإللكرتوين

جامعة دمحم السادس متعددة التخصصات التقنية
Communication@um6p.ma : الربيد اإللكرتوين
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