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مجموعة  OCPتطلق منصة االبتكار المفتوح « .» The Next Seed
• ترغــب مجموعــة  OCPفــي تعز يــز شــراكاتها مــع الفاعليــن فــي مجــال االبتــكار (المقــاوالت الناشــئة،
مراكــز البحــث ،حاملــو أفــكار المشــاريع …) مــن أجــل المســاهمة فــي إبــراز حلــول مبتكــرة تخلــق
قيمة مضافة.
• تعمــل منصــة «  » The Next Seedعلــى تعز يــز فــرص التعــاون بيــن المجموعــة والهيــآت الفاعلــة
المغربيــة ،اإلفريقيــة والعالميــة األكثــر ابتــكارا فــي الســوق ،والذيــن ســيتمكنون مــن االســتفادة
من التحديات التي توفرها مهن المجموعة ومنظومتها اإليكولوجية.
• يعتــزم النظــام االيكولوجــي للمجموعــة مواجهــة التحديــات التكنولوجيــة المرتبطــة بالفالحــة،
لصناعات المنجمية ،التنمية المستدامة ،سلسلة التوريد وكذا المدن الذكية.
تعمــل مجموعــة  ،OCPالمنتــج األول للفوســفاط علــى مســتوى العالــم والرائــد فــي صناعــة األســمدة
الفوســفاطية ،علــى تعز يــز شــراكتها مــع الهيــآت الفاعلــة المغربيــة ،اإلفريقيــة والعالميــة فــي مجــال
االبتكار من خالل إطالق منصة االبتكار المفتوح « .» The Next Seed
مــن خــال هــذه المبــادرة ،تنفتــح مجموعــة  OCPومنظومتهــا اإليكولوجيــة؛ عبــر برامــج كياناتهــا ،فروعهــا
وجامعــة محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة ()UM6P؛ علــى الفاعليــن فــي االبتــكار مــن أجــل
مواجهــة التحديــات االســتراتيجية والتشــغيلية المرتبطــة بالفالحــة ،الصناعــات المنجميــة ،التنميــة المســتدامة،
سلسلة التوريد وكذا المدن الذكية.
وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،تســتدعي المجموعــة خبــرات الفاعليــن األكثــر ابتــكارا  -المقــاوالت الناشــئة ،مراكــز
البحــث ،حاملــو أفــكار المشــاريع … -مــن أجــل مواجهــة التحديــات التكنولوجيــة وترشــيد التميــز التشــغيلي
للمجموعة وتطوير الخدمات الجديدة ونماذج األعمال المبتكرة.
ستســاهم التحديــات المطروحــة مــن خــال نهــج االبتــكار المفتــوح فــي تســهيل تنفيــذ الحلــول المبتكــرة فــي
العمليات الصناعية للمجموعة ودعم تطوير مجتمعات االبتكار على المستويين الوطني واإلقليمي.
ومــن اآلن فصاعــدا ،يمكــن لفاعلــي االبتــكار تقديــم ترشــيحاتهم علــى منصــة www.the-nextseed.com
إليجــاد الحلــول لتحديــات برامــج الدعــم المتنوعــة للمجموعــة .وبمجــرد اختيارهــم ،سيســتفيد الفاعلــون
من الولوج إلى البنيات التحتية لتجربة حلولهم ومن إرشادات خبراء مجموعة  OCPومنظومتها اإليكولوجية.

وللتذكيــر ،تلتــزم مجموعــة  OCPاتجــاه فاعلــي االبتــكار مــن خــال مختلــف مبــادرات منظومتهــا
اإليكولوجيــة علــى غــرار مركــز االبتــكار  ،Startgateبرامــج الدعــم مثــل ،Impulse ،UFounders ،UM6P
 Ventures ،UM6P Innovation & Entreprenership Labو ( AgTech Garageبدعــم مــن
 )OCP Do Brasilوكــذا مركــز البحــث الصناعــي « »Innovation Lab Operationsالــذي أطلقتــه
جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وبمناســبة إطالقهــا ،توفــر منصــة «  » The Next Seedإمكانيــة التفكيــر فــي تحديــات وقضايــا مصنــع
الغــد ،حيــث ســيرتكز التحــدي األول الــذي أطلــق عليــه اســم « »Usine du futur by OCPعلــى أربعــة
محــاور رئيســية ستســاهم فــي إحــداث ثــورة فــي مصنــع الغــد  :عمليــات التشــغيل اآلمنــة ،العمليــات
التشغيلية الذكية ،سلسلة التوريد والتنمية المستدامة.

نبذة عن مجموعة : OCP
تســاهم مجموعــة  OCPفــي تغذيــة ســاكنة العالــم المتزايــدة مــن خــال توفيــر العناصــر األساســية لتخصيــب
التربــة ونمــو النباتــات .مــن خــال خبرتهــا التــي تمتــد لحوالــي قــرن ورقــم معامالتهــا الــذي وصــل إلــى
أكثــر مــن  5،9مليــار درهــم ســنة  ،2020تعتبــر مجموعــة  OCPرائــدا عالميــا فــي ســوق تغذيــة النباتــات
واألســمدة الفوســفاطية .هكــذا ،توفــر المجموعــة تشــكيلة واســعة مــن منتجــات التخصيــب المالئمــة إلغنــاء
التربــة ،الرفــع مــن المردوديــة الفالحيــة وتغذيــة العالــم بطريقــة اقتصاديــة ومســتدامة .تعمــل مجموعــة ،OCP
التــي يوجــد مقرهــا بالمغــرب وتتواجــد فــي القــارات الخمــس ،بشــراكة وثيقــة مــع أكثــر مــن  350زبونــا عبــر
العالــم .مــن خــال التزامهــا بخدمــة التنميــة البيئيــة واالجتماعيــة بإفريقيــا ،تضــع مجموعــة  OCPاالبتــكار فــي
صلــب اســتراتيجيتها ،ويتجســد ذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تطويــر فالحــة مســتدامة ومثمــرة
فــي القــارة .تتوفــر المجموعــة علــى قناعــة راســخة أن الر يــادة والربحيــة مرادفــان للمســؤولية االجتماعيــة
والتنمية المستدامة ،ولهذا تقع رؤيتها االستراتيجية عند تقاطع هذين البعدين.
للمزيد من المعلومات www.ocpgroup.ma :

