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« االبتكار في متناول اليد  »

المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة 
واالبتكار والبحوث

http://files.oussamabenbila.com/mascir/grand-37.html
http://files.oussamabenbila.com/mascir/grand-22.html


إحداث
2007

باحث ومهندس
100

قلب رهانات الصناعة في MAScIR

MAScIR

مهمة
المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة واالبتكار والبحوث

تجري أبحاث علمية في تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا 

.الحيوية وااللكترونيات الدقيقة

تقديم الخدمات للشركاء والعمالء ، وخاصة في مجاالت البيئة والطاقة 

.والمياه والصحة وتثمين الموارد الطبيعية المغربية

التنظيم واإلدارة

✓ مؤسسة غير ربحية

✓ مجلس إدارة

✓ المجلس االستشاري العلمي 

✓ واللجان

ميزانية 2014

(~ 8,7 M €)

93,2
M Dhs
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بنية متقدمة لدعم صناعة مبتكرة



مشاريع الزبائن•

التنمية المشتركة•

خدمات•

المشاريع الخاصة•

تعاون

تسيير المشروع
األبحاث والتطوير•

نموذج بدئي• / POC

رصد التكنولوجيا•

ابتكار

R&D حماية الملكية الفكرية•

تقييم السوق•

البحث عن الشركاء•

•Start-up,

• ترخيص براءات االختراع، 
والمشاريع المشتركة

تثمين
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المقاربة
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تقدم حلوال مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لشركائها اعتمادا على تجهيزات في طليعة التكنولوجيا ومستوى عال من 
.المهارات التقنية

األقطاب التكنولوجية
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التكنولوجيا البيولوجية

البيولوجية النباتية

البيولوجية الطبية

المواد والمواد النانوية

النانوية المركبات و المركبات

المواد والمواد النانوية

الطاقة

تطوير الموارد الطبيعية

البصريات والضوئيات

جية
صة التكنولو

المن
M

A
ScIR

االلكترونيات الدقيقة

التعبئة والتغليف

األنظمة المضمنة
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التكنولوجيا البيولوجية النباتية
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عزل

زراعة

تشخيص
تثمين

الزراعة واألغذية الزراعية :
- تطوير المكمالت الغذائية من الطحالب الدقيقة

- حلول بيولوجية ضد ملوحة التربة

- البيولوجية التي تتضمن ميكروبات األسمدة

وطحالب دقيقة

- البيولوجية لإلنبات ونمو النباتاتالمنشطات

- تطوير إضافات أو مكونات غذائية بيولوجية

الطاقة والبيئة :
- تطوير الجيل الثالث من أنواع بديلة من الوقود 

الطحالب الدقيقةمن

- لثاني أكسيد الكربون احتجاز بيولوجي

- الطحالب الدقيقة زراعة

منخفضة بتكلفةالصناعية

- النفايات العضويةالغاز البيولوجي منإنتاج

الصحة والعافية :
- تطوير مستحضرات التجميل من الطحالب الدقيقة

الخدمات :
- ، تشخيص، ، كشف الملوثاتالميكروبيولوجية

.تحليل احتياجات الصناعة... اآلثار بيولوجية 

جائزة االبتكار في صالون الزراعة مكناس

2015(SIAM) 

مجاالت البحث :

✓ الزراعيةالتكنولوجيا البيولوجية

التكنولوجيا البيولوجية للطحالب الدقيقة✓



التكنولوجيا البيولوجية الطبية
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٪ 100اختراع األدوات األولى 

مغربية بتكلفة منخفضة 

لتشخيص أنواع معينة من 

.السرطانات واألمراض المعدية

إعداد منصة متقدمة لتطوير 

األول من النموذج المغربي

بشراكة منتجات دوائية بدائل

لالدويةمع الصناعة الوطنية 

L’agro-biotechnologie 

La biotechnologie des micro-algues

تشخيص
(LC-MS-MS, 
GC-MS, 
HPLC, 
RMN600…)

-RT)علم الجينوم
PCR, bioanalyseur, 
nanodrp…)

ستومتري
(FACScalibur, 
FACSarray),

البروتينات 
تشخيص )

(وتنقية

/زراعة الخاليا

المجهرية، 
الميكروبيولوجي

الجمع بين مهارات في مجال التكنولوجيا البيولوجية الطبية 

لتطوير أدوات الكشف عن المرض منخفضة وااللكترونيات

التكلفة

Centre d'Excellence Africain en diagnostics des cancers et 

maladies infectieuses (2015)

Prix de l'innovation en santé de l'ANDI, the African Network 

for Drugs & Diagnostics Innovation (www.andi-africa.org) 

(2015). 

Prix national de la compétitivité et partenariat académie-

industrie (2015)

http://www.andi-africa.org/


التعبئة والتغليف
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تصميم الغالف

تطوير الغالف

تصميم الدوائر 
االلكترونية المطبوعة

سرعة 
النماذج إنتاج

األولية

تحليلالموثوقية و
اإلخفاق 

: الطبية
مختبر على بطاقة ، 

...أجهزة مساعدة على السمع

: الطاقة
أجهزة الوقاية الكهربائية، شاحن 

...بطارية، تطوير وحدة القدرة 

أجهزة 

خاصة،مجسات:االستشعار

...بتكنولوجيا ناشئةمجسات

: الزراعة
تحليل التربة، وأجهزة استشعار 

...البذور، وتحليل نضج الثمار 

منصة تقنية متطورة تقدم خدمة قادرة على إيجاد حلول 

.متكاملة في المختبرات واختبار موثوقيتها



األنظمة المضمنة
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✓ األجزاءعد

تحديد النوع والمكان✓

✓ الشكلو مطابقةالكشف

الكشف عن عيوب االنتاج✓

الكشف عن العيوب على األقراص✓

دقة القياس على األجزاء ✓

الميكانيكية

عيوب التعبئة والتغليف✓

عيوب الطباعة والرمز الشريطي✓

✓ .أو الفحص البصريبتزامن تصوير و تحليل الفيديوأنظمة تسمح

✓ القدرة الكهربائية أجهزة للتحكم فيتطوير

✓ بين اآللة واإلنسانواجهاتتطوير

تصميم

تطوير خوارزميات

تصميم 
البطاقات 
االلكترونية

المجسمات والنماذج



المواد النانوية/ المواد 
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والمحاكاةالنمذجة

تركيب المواد والمواد 
النانوية

تحديد خواص 
المواد و المواد  
النانوية

النماذج إنتاج
األولية

والمواد تصنيع المواد
النانوية  

تثمين الموارد الطبيعية ➢

(المعادن والفوسفات)

➢ تخزين وتحويل الطاقة 

تخزين الهيدروجين، بطارية )

ليثيوم أيون، أجهزة الوقاية 

الطاقة لخليةالكهربائية 

الشمسية، نموذج لخلية 

(ضوئية

تكنولوجيا النانو من أجل ➢

الجسيمات )الصحة 

المغناطيسية النانوية

، وأجهزة السرطانلعالج

استشعار حساسة جدا 

(لالستخدامات الطبية

تكنولوجيا النانو للبيئة ➢

الطالء السطحي في التطبيقات )

(البيئية

تطوير تكنولوجيا النانو ➢

المغناطيسي ، التبريد)

(واإللكترونيات الدورانية

وتحديد خواص المواد و المواد متناهية الصغرتركيب

والمحاكاةبالنمذجةالمواد خصائصالتوقع وتفسير

المواد والمواد النانويةجديدة لتصنيعتطوير عمليات

والمواد النانوية من المواد الخام بأسعار منخفضة وذات تصنيع المواد

قيمة مضافة عالية
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الطحالب الدقيقة
تطوير عملية مجدية اقتصاديا : الوقود الحيوي مشروع

إلنتاج وقود الديزل الحيوي من الطحالب الدقيقة

• (٪50< )بدرجة عالية من الدهون سالالتإنتاج

• نطاق الكتلة الحيوية على_ منخفضة التكلفة إلنتاجوسائل

واسع

• لتحسين( غير معدلة وراثيا)أدوات التكنولوجيا الحيوية 

اإلنتاجية

مكونات طبيعية جديدة لمستحضرات : مشروع التجميل

التجميل

مضاد لألكسدة، : للطحالب الدقيقة مثيرة لالهتمامأنشطة

والمضادة لاللتهابات، تجديد الخاليا، مضاد للجراثيم،

كل األنشطة التي ظهرت في التجارب المختبرية•

• بفعالية عالية ضد مسببات _ صيغة براءة اختراع 

األمراض المسؤولة عن حب الشباب

العديد من التطبيقات في مجال التطوير•

مشروع الطحالب الدقيقة كغذاء وظيفي

يةتركيبة مثيرة لالهتمام للطحالب الدقيقة للكتلة الحيو

PUFA (Ω3 and 6), والبروتينات الكاروتينات...

لحاجة معينةصيغة محددة

طين معدل مستخدم في صناعة 

البالستيك
فيالتلكلتنقية الطين المغربي كبديل لبودرة تطوير وسيلة

.قطع من البالستيك

مرحلة المختبر ، وإعداد شراكة مع الصناعةنجاح: التقدم

تثمين الطين، واالستعاضة عن االستيراد بالتصدير: توقعات

ONHYM, Adali Plast الشركاء:

سرطان الدم كيت لتشخيص
)  المباشر لسرطان الدم إعداد مجموعة التشخيص الجزيئي

( كشف+ مراقبة

لدراسة وضع اللمسات األخيرةمرحلة المختبر ،نجاح: التقدم

السوق، وإعداد شراكة صناعية للتسويق

• السوق المحلي والتصدير، : توقعات

مجموعات التشخيص3وتطوير 

• :الشركاء Sothema, Cooper.

فيديو لمراقبة حركة المرور

تطوير مراقبة حركة المرور على الطرق : الهدف

.  وأنظمة التحكم، وذلك باستخدام منصة موحدة لألجهزة 

ة معالجة الفيديو حصريا لتحقيق تقدير الحرك_ تستخدم 

.والكشف عن مخالفات السائقين

:تثمين
RDT تطوير النظم

الرادار التعليمي

قسم الرادار

ADM :الشركاء

أمثلة من المشاريع
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الشركاء
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الزبائن



Rabat Design Center

Rue Mohamed Al Jazouli Madinat Al Irfane - Rabat

www.mascir.com

contact@mascir.com
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