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إطالق النسخة الثانية من برنامج "" "Spin-Off by PISلمجموعة "بالموري هولدينغ" بهدف دعم
ريادة األعمال في صفوف الشباب بالمغرب

 النسخة الجديدة من البرنامج ستعرف توقيع إتفافية شراكة بين " "Palmagriومركب البستنة
التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
 المنافسة مفتوحة في وجه طلبة الهندسة المتخصصون في علم البستنة وحماية النبايات،
والموضوع هو "االبتكار في خدمة زراعة الفواكه الحمراء"
 ستحتضن مزارع " "Palmagriفي أكادير مشاريع الطالب الذين تم اختيارهم لمدة  6أشهر،
على أن يتم تتويج ثالثة مشاريع األكثر ابتكارا.
أعلنت "بارموري هولدينغ" المعروفة باسم "بالموري للصناعات والخدمات" من خالل قطبها
الفالحي " "Palmagriعن توقيع اتفاقية شراكة مع مركب البستنة في أكادير التابع لمعهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة ،بهدف إطالق النسخة الثانية من برنامجها " "Spin-off by PIS
الخاص بريادة األعمال في صفوف الشباب.
وسيكون موضوع النسخة الثانية من البرنامج حول "االبتكار في خدمة زراعة الفواكه الحمراء"،
وأبواب المشاركة مفتوحة في وجه طلبة الهندسة في مجال البستنة وحماية النباتات ،وسيستفيد
مجموعة من المستفيدين من دعم تقني على يد خبراء سيشرفون بشكل مباشر على أبحاثهم
وسيرافقونهم داخل مزارع " "Palmagriفي مدينة أكادير لمدة تم تحديدها في ستة أشهر ،على
أن يتم في نهاية المسابقة منح ثالثة جوائز للمشاريع األكثر ابتكارا.
المتنافسون سيتم اختيارهم من لدن لجنة تحكيم مكونة من أساتذة من مركب البستنة في أكادير
التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ،ومدراء من شركة " ."Palmagri
وتجدر اإلشارة ،إلى أنه تم خالل شهر مارس  2019تدشين النسخة األولى من برنامج "Spin-
 "Off by PISمن لدن قطاع المعادن والمقالع التابع لبالموري هولدينغ ،وذلك بشراكة مع كلية
العلوم والتقنيات بالراشيدية حول موضوع "االبتكار في خدمة الجيولوجيا".
ويطمح برنامج " " Spin-off by PISالذي يتماشى مع التزام "بالموري هولدينغ" في خدمة
التنمية االجتماعية واالقتصادية بالمغرب ،إلى تشجيع ودعم روح المشاريع لدى الشباب.

بالغ صحافي
أكادير  17فبراير 2020

للتواصل الصحافي
يوسف الفشتالي
الهاتف+212 (0)6 79 82 70 08 :
البريد االلكترونيyelfechtali@pis.ma :
معلومات حول شركة ":"Palmagri
تم إنشاء شركة " "Palmagriلزيادة طموح "بالموري هولدينغ" في قطاع الصناعات الزراعية.
القطب يعمل في مناطق متعددة في المغرب من خالل مزارع الفاكهة الحمراء والنخيل والنباتات
العشبية.
معلومات حول "بالموري هولدينغ":
مجموعة بالموري هولدينغ المعروفة باسم بالموري للصناعات والخدمات ،هي مجموعة كبيرة
متعددة القطاعات لديها فروع في المغرب وإفريقيا ،تعمل برئاسة سعد برادة سوني.
وتشمل أنشطتها التنفيذية قطاعات متعددة ،نذكر منها قطاع الصناعة والتوزيع والسيارات،
والتعليم ،والمناجم والصناعات الزراعية.
معلومات حول مركب البستنة في أكادير التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة:
ساهم مركب البستنة في أكادير منذ افتتاحه سنة  1980في تطوير قطاع البستنة من خالل تكوين
المرشحين الناجحين الذين يصاحبون تطور التكنولوجيات الحديثة في مجال البستنة في المغرب.
ويعتمد المركب في طريقة التدريس على اكتساب معرفة متوازنة تمزج بين النظري
والممارسة ،عبر المجموعات المواضيعية التي يعتمد محتواها على مواقف مهنية ملموسة في
المزارع التي يتم اختيارهم ألدائها التكنولوجي المتقدم.

