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 .بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه

 

 .مقرتح : منصة الكرتونية لتشجيع االبتكار واالخرتاع
 نور اسم المنصة:

 .صاحب الفكرة: األزرق الركراكي

 00212613977751 الهاتف:

 regragui.elazraq@gmail.comااللكتروني: البريد 

 .المعتمدة في التقديم: اللغة العربيةاللغة 

 الغد؟ االبتكار الرقمي: أي مكانة لالبتكار في مغرب وريتعلق بمحالمقترح 

 
 :تقديم

مناهج وأساليب  العالم، سواء في وضع محدداتها أوالتنمية الشغل الشغال لدول تعتبر 

ألنها كذلك التطور اإلنساني واالجتماعي، ولالستقرار و اأساسي اعنصرتعتبر ألنها تحقيقها، 

وتتخذ أشكاالً مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع  ،شامل أو جزئي مستمر تطور عمليةهي 

واالستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته االقتصادية  الرفاه اإلنساني إلى

ويعد التعليم من  نحو الرقي واالزدهار، واالجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة اإلنسان وغايته

مجتمع يعتمد كثيراً على نجاح النظام  وصلبها وأن نجاح التنمية في أي هاقلبو أهم روافد التنمية

، مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة في المجتمعات التعليمي في هذا المجتمع، والتعليم

وغايتهما بناء اإلنسان وتنمية  ،فمحورهما اإلنسان ،لعملة واحدة انويعتبر التعليم والتنمية وجه

ءة وعدالة تتسع فيها خيارات الحياة أمام تحقيق تنمية مستدامة بكفا قدراته وطاقاته من اجل

همية االهتمام بالتعليم في المغرب بشكل كبير لما له من أثر على التنمية هنا تنبع أمن  ،الناس

 .وخاصة الجانب االبداعي واالبتكاريالمستدامة، والرقي بهذا البلد، 

 :توصيف املشكلة
 

تابع الرأي العام المغربي في أزمة كورونا تألق مجموعة من المخترعين والمبتكرين، حيث 

ة ورنا، بدءا من ابتكار وتصنيع أجهزفي التصدي لفيروس ك وابتكاراتهمصبت كل اختراعاتهم 

ظهور هذه  وقد أدى إلى  بتطوير كمامات تقي الناس شر العدوى، وانتهاء ،للتنفس االصطناعي

د مثل هذه األجهزة، فكانت ارمما أدى إلى صعوبة استي غلق الحدوداالختراعات واالبتكارات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87
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ى االختراع واالبتكار والتصنيع، وكما هذه الحال نقمة في طيتها نعمة، فدفعت الناس الحاجة إل

بي يزخر أن المجتمع المغرإن دل على شيء فإنما يدل على ، وهذا قيل الحاجة أم االختراع

بالطاقات والكفاءات التي يمكن أن تدلي بدلوها في كل الميادين والمجاالت سواء الصناعية أو 

ويأخذ بيدها نحو التألق  ، بيد أنها ال تجد أحيانا من يعينهالطبية أو الثقافية أو االجتماعيةا

  والتفوق.

التنمية نفسها، وذلك لما نه إومن المعلوم أن االبتكار له دور كبير في التنمية، بل يمكن القول 

يمكن الحديث عن تنمية وتطور في  حيث البوصناعي،  تكنلوجييشهده العام من تقدم وتطور 

واالبتكارات الختراعات اف أي بلد دون وجود ابتكار واختراع في شتى المجاالت والميادين،

في كافة  في إحداث العديد من التغييرات على حياة البشرساهمت  منها ةالتكنولوجيوخاصة 

 ، وجعلها أكثر راحة واطمئنانا.لألفضل يرتهاغأنحاء العالم، حيث 

إلى كون االبتكار أداة من أدوات التطور الصناعي الذي يعتبر بدوره أهم القطاعات  إضافة

وز تنافسية حادة بين واالجتماعية في أي دولة، مما أدى إلى بر التي تحقق التنمية االقتصادية

الدول في التسابق نحن اكتساب أهم اآلليات االبتكارية، كحقيقة أساسية تحدد نحاج أو فشل 

بدرجة غير مسبوقة، ما حتم على الدول العمل الجاد والمستمر الكتساب  الصناعية المؤسسات

 مأما الميزات التنافسية إلمكان تحسين موقعها في األسواق أو الحفاظ على مكانتها دون تراجع

االقتصادي و العلميالمنافسة العالمية الشرسة حول امتالك زمام األمور في المجال 

 واالجتماعي.

ة في إبراز عوبات جموالمبتكرين في المغرب يجدون ص مخترعينالومن المعلوم أن 

من أهم هذه الصعوبات عدم توفر اإلمكانات وابتكاراتهم وبلورة أفكارهم على أرض الواقع، 

، لذلك جاءت تشجع الباحث أو المبتكر في السير قدما نحو تحقيق هدفهالمادية المالئمة التي  

قتصادية ألفكار في شتى المجاالت والميادين، سواء االا حامليدعم فكرة هذه المنصة من أجل 

الثقافية أو المجتمعية، وسنرى بإذن هللا تعالى في الفقرة الموالية توصيفا لهذا أو التكنلوجية أو 

  الحل.

 صيف احلل:تو
  

على التبرع، تقوم على مبدأ التمويل التعاوني القائم  -نور –اسم  تحمل إنشاء منصة الكترونية

بوضعها في هذه المنصة من أجل  بحيث يقوم المخترعون والمبتكرون وأصحاب األفكار

اء على التمويل التعاوني التعريف بها، ويكمن عمل المنصة في جمع التمويل لصاحب الفكرة، بن
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ويسمى كذلك التمويل الجماهيري، كما هو  (Crowdfundingالتبرعي، والتمويل التعاوني )

سواء  ،ةنجهة معيقوم به عملية لجمع أموال من الجمهور تمعروف ومتداول في العالم اليوم  هو 

األفكار والمشاريع من خالل إقامة عالقة بين حاملي  كانت على شكل شركة أو منظمة أو جمعية

ية للتمويل التعاوني، عبر منصة إلكترون مثل هذه المشاريع يرغبون في تمويل الجمهور الذين و

أن تتخذ عمليات يمكن و ،كيفيات خاصةو شروطوتسيرها لهذا الغرض، وفق جهة ما تحدثها 

 .أو قرض، بفائدة أو بدونها شكل عملية استثمار كذلك التمويل التعاوني

أهم أهدافها تشجيع المبتكرين والمخترعين على السير قدما في  منسيكون  -نور –منصة 

حاتهم، وذلك من خالل عرض أفكارهم وابتكاراتهم وفق ضوابط وأسس تحقيق أهدافهم وطمو

وخاصة اللجنة التي تقوم بمتابعة االختراعات للجنة المكلفة بتسيير المنصة، وقوانين تضعها ا

وعند الموافقة على الفكرة من طرف اللجنة السابقة الذكر سيتم واألفكار وتحكميها قبل عرضها، 

عرضها على المنصة لجمع التمويل الالزم لها على أساس التبرع، وسيتم تخصيص مدة زمنية 

تقديم  يتموعند انتهاء المدة المخصصة لكل فكرة  أجل جمع التمويل له، لكل مشروع من معينة

 ة إلى التوجيه والمتبعة.إضاف المساعدة المادية لصاحبها

ولنجاح هذه المنصة في المجتمع المغربي ستسهر على تسييرها وتدبيرها لجنة مكونة من 

 خبراء في التمويل التعاوني واالختراعات واالبتكارات منهم:

نية شعبة العلوم القانونية، كلية العلوم القانوب البط ، صاحب الفكرة،األرزق الركراكي -

في الفقه حاصل على شهادة الدكتوراه  سلك اإلجازة، ،واالقتصادية واالجتماعية سال

حيث كان موضوع البحث دراسة  اضي عياض مراكش،اإلسالمي من جامعة الق

وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في  العوارض الطارئة على المعامالت المالية،

 ة من كلة العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي بالرباط،المالية اإلسالمي

على دبلوم  حيث كان موضوع البحث حول التكييف الفقهي للتمويل التعاوني، وحاصل

محاكاة حيث كان موضوع التخرج  تدبير وتسيير المقاوالت،التقني المتخصص في 

األصغر تشتغل بعقود إسالمية كالمشاركة المتناقصة، وحاصل  إنشاء مؤسسة للتمويل

لية ادة المراقب والمدقق الشرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماعلى شه

 .من الندوات والتكوينات والدورات في العديدببحوث علمية شارك  اإلسالمية،

 في )اإلجازة( بكالوريوس على حاصل مستشار المنصة، مغربي الجنسية، ازكانين حسن -

 و ،2015 سنة الى 2012 سنة من العالمية اإلسالمية الجامعة من اإلسالمية المالية

 سنة( Inceif) االسالمية للمالية العالمي المعهد من اإلسالمية المالية في ماجستر
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 االسالمي االقتصاد بمؤسسة الدكتوراه سلكدراسته ب ابعيت ناآلو ،2017-2018

 المالية تكنولوجيا تقنيات إدماج»: البحث أطروحة. بماليزيا العالمية سالميةاإل بالجامعة

 .«بماليزيا الفالحي بالقطاع للنهوض واألوقاف

 في تشتغل التي «يثيسإ» بشركة عمليات منفذ عمل فقد المهنية، لمسيرته بالنسبة ماأ

 في خبرة هولدي سنتين لمدة العقار قطاع في «Crowdfunding الكراودفندنغ» مجال

 كمدير «فنتيرا» التحق بشركة ذلك بعد العالم، بلدان مختلف من المستثمرين مع التعامل

 االجتماعي التمويل حلول تقديم على تعمل الشركة هذه ،خارجية وعالقات عمليات

 مؤتمرات عدة في شارك. البلوكشين تقنية باستخدام الزكاةو الوقف الصدقة سالمياإل

 كما ،(2018 كتوبرأ 28) بالبحرين الخيري العمل في التكنولوجي اإلبداع مؤتمر منها

 ديسمبر 7 و 6) المغرب كاديربأ الريادية للمالية الدولي للمؤتمر بحث ورقة قدمت

2018.)  

تولى رئاسة لجنة تحكيم االبتكارات يالذي س البقالي القرفة يونس الدكتور المخترع -

      إلكترونيك تخصص الفيزياء في دكتوراة على 2016حصل سنة واالختراعات، 

 في المعمقة العليا الدراسات دبلوم:  2004/2006، وسنة تطوان العلوم كلية  واتصاالت

 كلية(  إعالميات خيار) الفيزياء في اإلجازة: 2004، وسنة الرباط العلوم كلية الفيزياء

 .سال  رياضية علوم بكالوريا:  1997وسنة  ،الرباط العلوم

 محمد بجامعة للفيزياء العالي التعليم أستاذ فهو اآلن يشغل ،المهنية أما عن خبرته -

 للمعلوميات سابق أستاذو التأهيلي، بالثانوي للفيزياء سابق أستاذو بالرباط، الخامس

 .اإلعدادي الثانوي بالتعليم

 اختراع براءة لها سجل ما منها االختراعات من مجموعة ،المنجزة العلمية هنتاجاتإ -

 مجال في دوليا المحكمة البحثية المقاالت من ومجموعة براءة، بدون ومنها ودوليا وطنيا

 .الالسلكية االتصاالت هوائيات

 :فهي كالتالي االبتكار مجال في وأما عن خبرته -

 .لالبتكار وطنية مسابقات في تحكيم لجنة رئيس -

 .المبتكر الشباب مشاريع لبعض والمتابعة التأطير -

 المغربي المبتكر بقضية اإلعالم وسائل في التعريف -

    الختراعاتفي مجال ا توج في عدة محالف وطنية ودولية وحصل على عدة جوائز -

 منها: بتكاراتاالو

 طرف من الجنوبية بكوريا THE BEST INVENTION ابتكار أحسن جائزة -

IFIA في المبتكرين لجمعيات الدولية الفيدرالية BIXPO 2019. 
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 2018 سنة الجنوبية بكورياBIXPO  واالختراع لالبتكار الذهبية الميدالية -

  األمريكية المتحدة بالواليات  2017سنة INPEX واالختراع لالبتكار الذهبية الميدالية -

 2017 برومانيا المخترعين منتدى  من EUROINVENT ميدالية-

 IFIA طرف من THE BEST INVENTION طرف من اختراع أحسن جائزة -

 2016 سنة بكندا ICAN في المخترعين لجمعيات الدولية الفيدرالية

 الثاني للموسم المتميزة سال مدينة بكفاءات االحتفاء حفل في الكبرى الجائزة -

 سال احصين مقاطعة طرف من المنظم 2018/2019

  الدكاترة الباحثين فئة االبتكار و لالختراع الوطنية للمسابقة العاشرة الدورة في فائز- -

  RD Maroc  2016 البيضاء بالدار طرف من المنظمة

 المبتكرين فئة االبتكار و لالختراع الوطنية للمسابقة عشرة الثالثة الدورة في فائز -

 . RD Maroc  2019 البيضاء بالدار طرف من المنظمة المستقلين

 والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال للنهوض السادس محمد مؤسسة طرف من تكريم -

 .بتطوان 2018

 والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال للنهوض السادس محمد مؤسسة طرف من تكريم -

 .البيضاء بالدار 2019

 2018السعدي المالك عبد جامعة تطوان، العلوم كلية  طرف من واعتراف تهنئة -

 للموسم المتميزة سال مدينة بكفاءات االحتفاء حفل في الكبرى الجائزة -

 سال احصين مقاطعة طرف من المنظم 2017/2018الثاني

 2018 سنة شخصية- مسابقة في الثقافي و اإلبداعي المجال في شخصية أفضل لقب -

 االلكترونية تطوان صدى جريدة طرف من المنظمة والنواحي بتطوان

-  
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 .وقع الرمسي للمنصة مستقبالعبارة عن صور للمالنموذج األولي: 
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 ؟لتشجيع املبتكرين عن طريق التمويل التعاوني منصة الكرتونيةملاذا 

، حيث به قربت في عالمنا اليومواالزدهار  التواصل االلكتروني رافدا من روافد التقدمعتبر ي

كان  قدفتحقق من قبل، وحققت من خالله نتائج اقتصادية واجتماعية لم المسافات بين الناس 

وخاصة التعليمية منها، وقد أكدت  لمنصات االلكترونيةل نصيب األكبر في تحقيق هذه الطفرةلا

الغرض منها،  منصات تختلف باختالفهذه األهمية، ومن المعلوم أن المجموعة من الدراسات 

االقتصادية اع المشاريع ذات قيمة كبرى في تشجيع جميع أنواوني تعتبر منصات التمويل التعو

 بين حاملي المشاريع والممولين امل من خاللهالسهولة ويسر التع االجتماعية والثقافية، وذلكو

وبما أن المغرب مقبل على إصدار قانون التمويل التعاوني الذي ينظم  في جميع أنحاء العالم، 

نه من األنسب اعتماد هذا النوع من المعامالت وبما أن المغرب يزخر بالكفاءات والطاقات فإ

 الرفع من المردودية التنموية في بلدانا المغرب.هذه التقنيات الجديدة في 


