
 Sementes و   Agrorobótica و   Bioline by Invivo و   OCP مجموعــة
Tropical يطلقــون أول مشــروع للزراعــة المخزنــة للكربــون واصــدار الشــهادات 

يــل. المعتمــدة لــه لدعــم الفالحــة المســتدامة بالبراز

• أطلقــت مجموعــة OCP و Bioline by InVivo و Agrorobótica إلــى جانــب المقاولــة الفالحيــة 
يــل مشــروعا مشــتركا مــن أجــل فالحــة متجــددة ومســتدامة إلــى  Sementes Tropical مــن البراز

يــن الكربــون فــي التربــة. جانــب تطويــر تقنيــات تخز

 • ســيتم التصديــق علــى المشــروع وفقــا ألفضــل معاييــر VCS ومراقبتــه مــن خــالل أحــدث تقنيــات
للتربــة يائــي  والفيز الكيميائــي  التركيــب  لتحليــل  اســتخدامها  ســيتم  حيــث  للتربــة.  الطيفــي   التحليــل 

و الثبات مالءمة النهج الفالحي المتبع خالل الفترات الزمنية للمشروع.

الفالحيــن لدعــم  تخصيصهــا  المشــروع وســيتم  هــذا  خــالل  مــن  الكربــون  اصــدار شــهادات   • ســيتم 
لتحمل التكاليف المرتبطة بتغيرات الممارسات الزراعية وتزويدهم بمصدر إضافي للدخل.

.Agrorobótica و Bioline و OCP يعتبر هذا المشروع بداية لتعاون أوسع بين مجموعة •

أعلنــت مجموعــة OCP، الرائــد العالمــي فــي مجــال تغذيــة النباتــات والمنتــج األول عالميــا لألســمدة الفوســفاطية، 
»Matto Grosso« الزراعيــة  المنطقــة  فــي  عليــه  والمصادقــة  الكربــون  يــن  لتخز أولــي  لمشــروع  شــراكة   عــن 
الفالحيــن تعاونيــة  مــع  يــل،  بالبراز المواشــي  تربيــة  ومنتجــات  للحبــوب  إلنتــاج  جهــة  أهــم  تعتبــر   التــي 
المقــاوالت أوائــل  مــن  تعتبــر  فالحيــة  مقاولــة  جانــب  إلــى   Agrorobótica وشــركة   Bioline by Invivo 

يل. الفالحية التي تتبنى التقنيات الحديثة في الفالحة بالبراز

وخــالل المرحلــة األوليــة، ســيغطي المشــروع مناطــق زراعــة القطــن، الصويــا والــذرة التــي تعتبــر أهــم محاصيــل 
يليــة. الزراعــة البراز

نابــع Agrorobótica، وهــو  و   Bioline و  OCP بيــن مجموعــة أوســع  لتعــاون  بدايــة  المشــروع  هــذا   يعتبــر 
وتحقيــق الغذائــي  األمــن  البيئــة،  علــى  للحفــاظ  يــة  ضرور التربــة  صحــة  أن  علــى  تنــص  مشــتركة  قناعــة   مــن 

األهداف العالمية للحياد الكربوني.

ستشــجع هــذه الشــراكة علــى تبنــي الممارســات الزراعيــة المســتدامة مــن أجــل تحســين مردوديــة وجــودة التربــة 
بفضــل الحلــول الرقميــة المالئمــة للنوعيــات المختلفــة مــن المنتوجــات الزراعيــة.

بــــــــالغ صــــحــــفـــــي
الدار البيضاء، 22 نونبر 2022



مــن  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  تعتمــد  التربــة  لتحليــل  مســتحدثة  تقنيــة  المشــروع  ســيطبق  ذلــك،  ولتحقيــق 
لليــزر )LIBS(. وذلــك التربــة  البالزمــا المتكونــة جــراء تعــرض عينــة  : تحليــل الطيــف المنبعــث مــن   Agrorobótica 
التحليــل الكربــون.  مــن  يــد  المز يــن  تخز علــى  وقدرتهــا  الكربــون  مــن  التربــة  محتــوى  ومراقبــة  قيــاس  أجــل   مــن 
شــديدة الليــزر  أشــعة  تســتخدم  تحليليــة  تقنيــة  عــن  عبــارة  الليــزر  بواســطة  للبالزمــا  الــذري  لالنبعــاث   الطيفــي 

التركيــز إلنشــاء بالزمــا دقيقــة علــى ســطح عينــة التربــة لتحديــد تركيبتهــا الكيميائيــة دون أن يترتــب عنهــا أي مخلفــات 
كيميائيــة ضــارة.

تعــزز المســتدامة.  للزراعــة  يــة  الضرور الطــرق  أفضــل  تبنــي  مــن  الفالحيــن  تمكــن  بيانــات   LIBS تقنيــة  عــن   ينتــج 
مــن يمكــن  مــا  وهــو  وخصوبتهــا،  صحتهــا  تحســين  مــع  التربــة  فــي  الكربــون  يــن  تخز قــدرة  األســاليب   هــذه 

تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، دعم األمن الغذائي والمساهمة في رفع مداخيل الفالحين.

الناتجــة عــن هــذا المشــروع مصــدر دخــل هــام للفالحيــن، وســتوظف OCP نصيبهــا   تشــكل شــهادات الكربــون 
بحلــول ســنة 2040, للمجموعــة  الكربونــي  الحيــاد  أهــداف  تحقيــق  للمســاهمة فــي 

اســتراتيجيتها يعكــس  ممــا  الكربــون،  يــن  تخز نحــو   OCP لمجموعــة  األولــى  الخطــوة  الشــراكة  هــذه   تعتبــر 
مردوديــة لتحســين  المبتكــرة  الممارســات  وتشــجيع  الفالحــة  فــي  مســتدام  تحــول  إحــداث  إلــى   الهادفــة 

وجودة التربة.

 وفــي هــذا اإلطــار، صرحــت الســيدة حنــان مرشــد، المديــرة التنفيذيــة المســؤولة عــن التنميــة المســتدامة
يــل  البراز فــي  والمســتدامة  المتجــددة  الزراعــة  مبــادرات   OCP مجموعــة  »تشــجع   :  OCP بمجموعــة 
4R يــب ونشــر نهــج يقيــا والعديــد مــن المناطــق حــول العالــم مــن خــالل دعــم المزارعيــن عبــر حمــالت التدر  وإفر
المناســب( المــكان  المناســب وفــي  الوقــت  فــي  المناســبة،  بالكميــة  المناســبة  الغذائيــة  العناصــر   )إســتخدام 

وكذا تشجيع االبتكار.

الكربــون. زراعــة  مبــادرة  نطــاق  توســيع  نحــو  المهمــة  الخطــوة  هــذه  فــي  للمســاهمة  متحمســون   نحــن 
فــي للمســاهمة  جهودهــم  علــى  مكافأتهــم  خــالل  مــن  لمزارعينــا  جديــًدا  عائــًدا  المشــروع  هــذا   ســيحقق 
طبيعــي كمخــزن  الزراعــة  إمكانــات  الطــالق  ملموســة  وســيلة  المشــروع  يعــد  العالمــي.  المناخــي   البرنامــج 

للكربون يساعد في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.«.

الســيد Laurent Martel، مديــر عــام Bioline by InVivo : »يجســد هــذا المشــروع  ومــن جانبــه، صــرح 
المزارعيــن، دخــل  تنويــع  خــالل  مــن  البيئيــة  الفالحيــة  الحلــول  تنفيــذ  يع  تســر فــي   Bioline by InVivo  رغبــة 

حيــث يمكــن مــن تجديــد الفالحــة لرصيدهــا الطبيعــي والمســاهمة فــي حــل أزمــة المنــاخ، ولهــذا ينبغــي تعويــض 
الفالحيــن عــن هــذه المبــادرات.

حــول  Bioline طــرف  مــن  فرنســا  احتضنتهــا  التــي  المبــادرات  سلســلة  إلســتكمال  المشــروع  هــذا   يأتــي 
مــع  Carbone&Co الكربــون:  يــن  لتخز مشــروع  إطــالق  علــى  نعمــل  الكربــون:  منخفــض  الزراعــي   التحــول 
الفالحيــة وتقديــم يع  المشــار كربــون  لتتبــع  رقميــة  أداة  CarbonExtract وهــي  وأنشــأنا  فرنســية،   تعاونيــات 
جانــب إلــى  يبيــة  التجر األراضــي  مختلــف  فــي  االختبــار  إلــى  يحتــاج  ناشــئا  نموذجــا  الكربــون  فالحــة  تعتبــر  يــر.   التقار
شــراكتنا مــن  الكثيــر  ننتظــر  ممكــن.  نهــج  أفضــل  لتحديــد  شــامال  ونموذجــا  االنتقــال،  لتمويــل  أخــرى   أدوات 
لخلــق معارفنــا  قاعــدة  يــز  تعز علــى  يعمــل  الــذي  يبــي  التجر المشــروع  هــذا  خــالل  مــن   OCP مجموعــة   مــع 

يع تنفيذ الحلول التي ستساعد الفالحين على تجديد البيئة وتنويع مصادر دخلهم«. وتسر



»هــدف  :  Agrorobótica لمقاولــة  العــام  والمديــر  المؤســس   Fábio Angelis الســيد   وصــرح 
Agrorobótica هو المساهمة في األمن الغذائي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على كوكبنا«.

منصــة خــالل  »مــن   :  Agrorobótica للتكنولوجيــا  التنفيذيــة  الرئيســة   ،Aida Magalhães  وأضافــت 
توليــد أجــل  مــن  النباتــات  وتغذيــة  التربــة  خصوبــة  تدبيــر  خدمــات  رقمنــة  علــى  ســنعمل   ،IA AGLIBS 
BIOLINE و OCP وتســويق شــهادات الكربــون فــي الفالحــة. ســتمكن الشــراكة االســتراتيجية مــع مجموعــة 
واالســتدامة الفالحيــة  المردوديــة  رفــع  فــي  تتمثــل  مضافــة  قيمــة  خلــق  مــع  للفالحيــن  رؤيتنــا  نقــل   مــن 

مع تحقيق مداخيل من الكربون«.

بالمشــاركة ســعداء  جــد  »نحــن   :  Tropical لـــ  التنفيــذي  المديــر   ،Victor Griesang الســيد  صــرح   فيمــا 
قيــاس تعلــم طــرق جديــدة،  يــد  نر يقــة مســتدامة،  بطر أنفســنا  بتطويــر  المشــروع، ونحــن مهتمــون   فــي هــذا 

تدابير جديدة، اكتشاف تقنيات جديدة والتكيف مع اإلنتاج الفالحي الذي يحترم البيئة«.

OCP نبذة عن مجموعة
األساســية العناصــر  توفيــر  خــالل  مــن  المتزايــدة  العالــم  ســاكنة  تغذيــة  فــي   OCP مجموعــة   تســاهم 
وصــل الــذي  معامالتهــا  ورقــم  قــرن  لحوالــي  تمتــد  التــي  خبرتهــا  خــالل  مــن  النباتــات.  ونمــو  التربــة   لتخصيــب 
النباتــات تغذيــة  فــي ســوق  عالميــا  رائــدا   OCP تعتبــر مجموعــة مليــار دوالر ســنة 2021،   9،4 مــن  أكثــر   إلــى 
القــارات فــي  وتتواجــد  بالمغــرب  مقرهــا  يوجــد  التــي   ،OCP مجموعــة  تعمــل  الفوســفاطية.   واألســمدة 

الخمس، بشراكة وثيقة مع أكثر من 350 زبونا عبر العالم.

فــي االبتــكار   OCP مجموعــة  تضــع  يقيــا،  بإفر واالجتماعيــة  البيئيــة  التنميــة  بخدمــة  التزامهــا  خــالل   مــن 
فــي ومثمــرة  مســتدامة  فالحــة  تطويــر  فــي  المســاهمة  خــالل  مــن  ذلــك  ويتجســد  اســتراتيجيتها،   صلــب 
والتنميــة االجتماعيــة  للمســؤولية  مرادفــان  والربحيــة  يــادة  الر أن  راســخة  قناعــة  المجموعــة  لــذا   القــارة. 

المستدامة، ولهذا تقع رؤيتها االستراتيجية عند تقاطع هذين البعدين.

www.ocpgroup.ma : يد من المعلومات للمز

Bioline نبذة عن
للفالحــة، وهــي مقاولــة فالحيــة  الثالــث  المســار  فــي  ملتــزم  فاعــل  1 موظــف(،  Bioline؛ )350  مجموعــة 
المقاولــة تشــكل  بأكملهــا،  الفالحــي  اإلنتــاج  تغطــي سلســلة  التــي  صناعاتهــا  خــالل  مــن   .InVivo  لمجموعــة 

يدا ينتظم حول ثالث مهن : تحالفا فر

• Bioline Seeds؛ )Aegilops, Agro-Sol, Novasem, Semences de France و Tradisco( ؛

Bioline Agrosciences, Fertiline, Life Scientific, Phyteurop, CCAB( ؛Bioline Crop Care • 
يل Brésil et In-Ou بالصين( ؛ au بالبراز

.)Smag و Agrinovex, Agrosolutions, be Api, Atekka, Fermes Leader( ؛Bioline Solutions •



Agrorobótica نبذة عن
،IA AGLIBS منصــة  أنشــأت  الخضــراء  الماليــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  ناشــئة  مقاولــة   Agrorobotica 
الفالحيــن المنصــة  تســاعد  يــخ.  المر كوكــب  تربــة  الستكشــاف  الروبوتــات  فــي  ناســا  تســتخدمها  تقنيــة   وهــي 
الغذائــي واألمــن  المناخيــة  التغيــرات  آثــار  مــن  التخفيــف  مثــل  األرض  لكوكــب  الهامــة  المشــكالت  حــل   علــى 

وبالتالــي تحقيــق مردوديــة عاليــة واســتدامة فالحيــة إلــى جانــب مداخيــل الكربــون والقيمــة المضافــة للمــواد 
األوليــة.

Sementes Tropical نبذة عن
Sementes Tropical مقاولــة فالحيــة تأسســت ســنة 1985 فــي Serra da Petrovina، وهــي متخصصــة 
علــى  الجــودة  عاليــة  الصويــا والقطــن  بــذور  فــي  اليــوم مرجعــا  المقاولــة  تعتبــر  الصويــا.  وإنتــاج  الزراعــات  فــي 

المســتوى الوطنــي وتقــوم بإنتــاج المــواد األوليــة الفالحيــة مثــل الصويــا، الــذرة القطــن والماشــية.
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