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ISGAمع تعزیزھا لمواردھا   ، تغیر مساھمھا الرئیسي
 واالبتكار. التأثیرلتصبح المدرسة المغربیة الرائدة في 

 
 

 2021بر مفون 2الدار البیضاء، 
 
 

بأفریقیا، إلى جانب رائد األعمال في  الشركة الرائدة في مجال األسھم الخاصة  إنفست، أعلنت شركة أفریك  
جنبًا إلى جنب    ISGA٪ من رأس مال مجموعة  80مجال التعلیم العالي توحید الشتیوي، عن االستحواذ على  

أقدم   واحدة من  منح  إلى  العملیة  ھذه  للمؤسسة. وتھدف  التاریخي  المساھم والمؤسس  دیوري،  مع عائلة 
مسبوقة   غیر  بقدرات  وتزویدھا  مبتكر،  تعلیمي  ومشروع  جدید  نفس  المغرب  في  الخاصة  العلیا  المدارس 
(تسریع االستثمارات، وتعزیز الموارد والطاقات البشریة، وتوسیع شبكة الشركاء الدولیین) مما یسمح لھا 

 وتأثیًرا في البالد وفي القارة األفریقیة.  ابتكارأن تضع نفسھا كواحدة من أكثر الفاعلین في التعلیم العالي 
 
 

 جدیدة إدارةمساھمون جدد، 
 

حیث    2016تحوًال عمیقًا في نموذجھا التعلیمي الخاص منذ سنة    ISGAبفضل جھود مؤسسھا السید محمد دیوري، حققت  
حرم جامعي جدید في الدار  نالت اعتراف الدولة بشھاداتھا في كل من جامعات الرباط، مراكش وفاس، باإلضافة إلى افتتاح  

البیضاء، وإلى جانب انفتاحھا على التعلم اإللكتروني... حیث أتاحت ھذه الدینامیكیة للمجموعة، التي تحتفل بعیدھا األربعین 
 خریج. 15500طالب سنویًا و 1200ھذا العام، خلق مناخ تعلیمي عال المستوى لـ 

 
لي العدید من التحدیات (قابلیة التوظیف، وتجدید المھن والممارسات التنظیمیة، الیوم في المغرب والعالم، یواجھ التعلیم العا

.(... للتعلم  أكثر  فردي  نھج  إلى  الحاجة  جانب  إلى  مسبوق،  غیر  عالمي  صحي  سیاق  خالل  من  المتسارعة   والرقمنة 
 

ا وإعادة تنظیم رأس مالھا من المساھمون التاریخیون إعطاء المجموعة بعدًا جدیدً  ومن أجل مواجھة ھذه التحدیات، اختار
 خالل ربطھا بـ :

 
أفریك إنفست، الفاعل المرجعي في األسھم الخاصة في إفریقیا، المجموعة التي تتمتع بخبرة قویة في إدارة مؤسسات التعلیم   - 

في   CMGPو  CFG Bankالعالي، مع معرفة مفصلة بنظام االبتكار في المغرب وإفریقیا، وشراكات مع عدد من الفاعلین مثل  
 المغرب، مدرسة المجتمع الدولي في غانا، إیروبوتیس في جنوب إفریقیا ... 

 الدكتور توحید الشتیوي، رائد األعمال والخبیر الدولي في تحویل / إنشاء مؤسسات التعلیم العالي في فرنسا وكذلك المغرب.   -
 

 Baker، بعد أشھر من المباحثات بمساعدة بنك اإلستثمار الشھیر 2021نوفمبر 1الشركاء الجدد أعلنوا شراكتھم رسمیا یوم 
Tilly BurjFinanc،   .والتي تتوجت بخطة لدعم وتطویر المجموعة ممتدة على خمس سنوات 
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 المجموعة تتحول إلى شركة مجھولة اإلسم، بمجلس إدارة مكون من: 
 

 توحید الشتیوي: رئیس مجلس اإلدارة واإلدارة العامة للمجموعة.  •
 . ISGAمحمد دیوري: مؤسس   •
 إبراھیم الجاي: شریك في أفریك إنفست والرئیس التنفیذي لشركة ماروك إنفست.  •
 یل: مدیر االستثمار في شركة أفریك إنفست.ضفرید بن ف •

 
قطاع التعلیم العالي الخاص في المغرب، كان من الطبیعي    ومتابعة التطورات في ISGAسنة من رئاسة مجموعة    40"بعد  

تماًما أن نبحث عن شركاء آخرین یمكنھم تقدیم أفكار جدیدة للمؤسسة، إلى جانب رؤیة وخطط مستقبلیة تواكب التطورات  
لتجربة،  الحاصلة في المجال... فكل ما تمكنت من تحقیقھ، قمت بھ بفضل فریق متخصص ومتحمس للغایة من أجل إنجاح ا

وأغتنم الفرصة ألشكرھم بحرارة، كما أتمنى للسید توحید الشتیوي الرئیس الجدید للمجموعة كل التوفیق والنجاح وسأظل  
 بالطبع تحت تصرفھ كلما رأى ذلك مناسباً. " تصریح محمد دیوري.

 
"نحن متحمسون للغایة للمشاركة في ھذا المشروع الطموح، واغتنام ھذه الفرصة الفریدة للجمع بین خبرتنا وشبكتنا األفریقیة  

التعلیمي للمدرسة من  ISGAمع الدكتور توحید الشتیوي وفریق   النموذج  وخریجیھا... إنھ لمن دواعي الفخر دعم تطویر 
 . الجاي ا ومواكبتھا للتغیرات الحاصلة واستشراف المستقبل. " تصریح إبراھیمخالل إعطائھا الوسائل الالزمة لتطویرھ

 
"أنا سعید للغایة بالعودة إلى المغرب والعمل من أجل تطویر أحد أقدم الفاعلین األساسیین في التعلیم العالي المغربي. سأضع 

أن أكون مرتبًطا بـأفریك آنفیست، التي  كل خبرتي في خدمة فریق عمل وطالب وخریجي ھذه المجموعة. أنا فخور جدًا ب
والمجتمع. كما یشرفني أن أتولى رئاسة المجموعة   المتمحورحول اإلنسانأتقاسم معھا نفس الرؤیة وقیم النموذج التعلیمي  

یرة وإدارتھا العامة... شكري الجزیل لمحمد دیوري على تعاونھ والعمل الھائل الذي أنجزه خالل ھذه السنوات األربعین األخ
 سأستمر في االستفادة من خبرتھ لتحقیق أھدافنا المشتركة. "، تصریح الدكتور توحید الشتیوي. 

 
 طموح استراتیجي جدید وخطة تنمویة واعدة.

 
، التي یقودھا رئیسھا الجدید، توحید الشتیوي، إلى تطویر التمیز األكادیمي للمدرسة وتعزیز تأثیرھا ISGAتھدف استراتیجیة  

ھذه  أساس  والمسؤولیة،  االبتكار  الرقمنة،  تعزیز  مع  التعلیمي  النموذج  تحول  استمرار  مسألة  ستكون  حیث  المجتمعي. 
المغربي:  والمجتمع  لالقتصاد  المستدامة  التنمیة  في  المساھمة  أجل  من   االستراتیجیة 

 
یزال من الممكن تواجدھا في التعلیم العالي؟  لم یعد للتجزئة مكانھا في الشركات، فكیف ال    في قلب المشروع التربوي:  اإلدماج

ھذا ال یعني أن التخصصات لم تعد موجودة، ولكن یجب أن تنفتح وتتكیف مع بیئة تتغیر بسرعة وتتغذى على معاییر تنمویة 
ة على تعزیز المناھج متعددة التخصصات، واالنفتاح خارج حدود المدرسة، وحدود المدین ISGAجدیدة. سیعمل منھج تدریس  

أو البلد، وابتكار طرق أخرى للتدریس. ''استخدام أفضل الموارد التكنولوجیة، للتواصل بین جمیع الجھات الفاعلة والقادرة  
التالي   الرابط  المعلومات یرجى زیارة  للمزید من  الطالب.  propos-ga.tech/ahttps://www.is-على مشاركة تجربة 

 lisga/-de 
على تنمیة تموقعھا التكنولوجي، والقطع التدریجي مع   ISGAمھما كان القطاع، تعمل    :  التكنولوجیة  حول   التموضعتأكید

، من خالل دوراتھا التدریبیة، برصد سوق  ISGAالنماذج التقلیدیة ومواكبة االحتیاجات البشریة والمجتمعیة. حیث ستقوم  
رص جدیدة. العمل ورصد التطورات التكنولوجیة الحاصلة، وتقییم جمیع المؤشرات، وكذا نقاط القوة والضعف، والبحث عن ف

  باالعتماد على خبرتھا التكنولوجیة والتجاریة المزدوجة. ISGAمن خالل اختیار واستخدام أدوات فعالة، سوف تتطور  
، كمدرسة وكشركة، المسؤولیة االجتماعیة والبیئیة في صمیم ISGA: لقد وضعت  االلتزام بالتنوع والتكافؤ والشمول والبیئة

إدارة المؤسسة إدارة حذرة ومسؤولة تجاه الطالب والموظفین والشركاء، وستولي اھتماًما مستمًرا التزاماتھا، لذلك ستكون  
المغرب.  في  واألعمال  المال  المجتمع وعالم  في  المرأة  لمكانة  اھتمام خاص  اإلنسانیة. وسیولى  والجوانب  البیئیة   للقضایا 

 
" ISGA  یمر المغربي واإلفریقي،  االقتصاد  بأن تطویر  تدریبیًا رقمیا  مقتنعة  أیًضا عرًضا  بتغییر جذري، یتضمن  بالفعل 

إلى أن تصبح   تھدف  ISGAومبتكًرا یستجیب لتحدیات تحویل المجتمع ویوجھ الطالب نحو عوالم إبداعیة تقنیة ومستقبلیة... فـ  
ول العالم. كما تطمح مجموعة التعلیم العالي األكثر ابتكاًرا في المغرب، مع خلق تآزر مع المدارس األخرى في فرنسا وح

ISGA  أن تكون فاعال مؤثًرا ومنفتًحا على أراضیھا من خالل العمل مع جل الفاعلین االقتصادیین والمجتمع المدني   أیًضا
  .» للمساھمة في تنمیة المغرب من خالل: االبتكار، وإمكانیة توظیف الشباب، وتطویر الممارسات التنظیمیة ونمو المجتمع

 الدكتور توحید الشتیوي. تصریح 
 

https://www.isga.tech/a-propos-de-lisga/
https://www.isga.tech/a-propos-de-lisga/
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 الموارد البشریةشراكات جدیدة، وتعزیز 
 

أیًضا عن  ISGAالتي تمكنھا من إطالق خطتھا للتسریع، تعلن   َمواطن قوةمن أجل تأكید طموحھا واالستحواذ السریع على 
للذكاء االصطناعي والبیانات   الی، المدرسة العaivancity Paris-Cachanتوقیع شراكتین استراتیجیتین واسعتي النطاق مع  

، مونبولییھ، سانت نازیار ودكار. تھدف ھاتان االھندسیة في باریس، ترو  l’EPF Engineering Schoolومع مدرسة  
، لتطویر التبادل الطالبي، والتبادل الطالبي بین المغرب وفرنسا، وبشكل أعم، ISGA برامجالشراكتان إلى تعزیز عرض  

 للتعاون في البحث والتطوي واالبتكار التعلیمي. 
 

في فرنسا (درجتان مزدوجتان،   Mans Universitéعن توقیع شراكتین أكادیمیتین جدیدتین مع جامعة    ISGAكما یكشف 
، واحدة من أفضل الجامعات BSIم األعمال في لوكسمبورغ (إطالق دكتوراه في إدارة األعمال  تبادل طالبي) ومع معھد علو

 ، تعاون بحثي). وسیتم إبرام شراكات أخرى واإلعالن عنھا في األشھر المقبلة.   ISGAفي أوروبا، في المغرب بالشراكة مع  
 

صبي كمدیرة تطویر المجموعة، بعد خبرة طویلة أن تعلن عن تعیین یاسمین أق  ISGAولضمان نشر خطتھا التنمویة، یسر  
، كما یجري تعیین مدیر إداري emlyon Casablancaو   Centrale Casablancaفي التعلیم العالي في المغرب. وال سیما في

 ومالي ومدیر موارد بشریة وأخالقیات. 
 

الرائعة، والتي جعلت   الحالیة ذات الصفات  الفرق  أتولى دوري الجدید مع  أن  السنوات  ISGA"یسعدني  ترتفع على مدى 
توحید   الدكتور  یختتم  اآلن فصاعدًا. »،  المشترك من  للمجموعة سیدعم طموحنا  البشریة  الموارد  فتعزیز  الماضیة.  القلیلة 

 الشتیوي.
   

 عن أفریك إنفست 
 

عاًما    28ك إنفست مكانة فریدة كواحدة من أكثر مدیري االستثمار البدیل متعدد اإلستراتیجیات خبرة في القارة. خالل  تحتل شركة أفری 
صندوق، تدار من قبل فرق استثماریة مخصصة تتكون من   21ملیار دوالر أمریكي من خالل   1.9من وجودھا، جمعت أفریك إنفست 

القطاع الخاص  متخصصا في عشرة مكاتب. تستفی   90أكثر من   د صنادیق أفریك إنفست من دعم قوي وطویل األجل من مستثمري 
الشمالیة. وأمریكا  أوروبا  في  الرئیسیة  التنمیة  تمویل  مؤسسات  عن  فضالً  واألفارقة،   الدولیین 

ت في التنمیة عملیة تخرج في العدید من القطاعات. تساھم أفریك إنفس  98شركة ونفذت    174حتى اآلن، استثمرت أفریك إنفست في  
واالجتماعیة البیئیة  التحسینات  عن  فضال  اإلیرادات،  نمو  خالل  من  الھامة  واالقتصادیة     .االجتماعیة 

  الذي صدر مؤخًرا بعنوان:  2020لمزید من المعلومات حول تأثیر أفریك إنفست، یرجى االطالع على تقریر تأثیر 
A Year of Agility and Innovation: Navigating the Pandemic  

 
 www.africinvest.comلمزید من المعلومات حول أفریك إنفست: 

 www.linkedin.com/company/africinvestgrpنكدین: ل 
  Africinvest_Grpتویتر:

 
 عن الدكتور توحید الشتیوي

 
 مدرسة  2020الدكتور توحید الشتیوي، خبیر دولي ورجل أعمال في مجال التعلیم العالي. أسس سنة 

aivancity School for Technology, Business Society Paris-Cachan, la Grande Ecole de l’Intelligence 
Artificielle et de la Data  للذكاء االصطناعي والبیانات، ویشغل منصب رئیسھا.  العلیا، المدرسة 

 
، بعد أن قاد تطویر وإدارة  2019في عام   emlyon business school كما شغل منصب رئیس مجلس اإلدارة والمدیر العام لمجموعة

 .2016عام أنشطة المدرسة في المغرب وإفریقیا منذ 
 

حائز على دكتوراه في العلوم اإلداریة من جامعة باریس دوفین، وبرنامج تطویر القیادة في التعلیم العالي من جامعة ھارفارد، وتقلد 
مناصب علمیة وإداریة في كلیات إدارة أعمال مختلفة في فرنسا. ألّف العدید من المقاالت العلمیة ودّرس في مدارس وجامعات مختلفة  

وفي   متحدث  أیًضا  وھو  ودولیًا.  التنظیمي.  أستاذ فرنسا  األداء  وإدارة  والقیادة  اإلستراتیجیة  وسام  الالشتیوي    توحید  تلقىفي مجاالت 
قائد في التعلیم" من المنتدى العالمي    100األكادیمي من درجة فارس كما حصل على العدید من الجوائز الدولیة مثل "جائزة أفضل  

 والتعلم و "االسم في جائزة العلوم والتعلیم ". للتعلیم 
 / https://www.linkedin.com/in/chtiouiنكدین: ل

 TawhidChtioui تویتر:
 

https://www.linkedin.com/in/chtioui/
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 ISGAعن 
 
  

البالغ عددھم    40مع   فإن طالبھا  التاریخ،  وفاس)    4موزعین على  طالب    1200عاًما من  ومراكش  البیضاء  والدار  (الرباط  فروع 
البالغ عددھم   تتكون المجموعة من    ISGA  ، تعد15500وخریجیھا  العالي الخاص في المغرب.  التعلیم  الفاعلین في  أقدم  واحدة من 

لة في كل من الرباط ومراكش  ، والتي تمنح شھادات معترف بھا من قبل الدو  ISGA Managementو    ISGA Ingénieur.e.sمدرستین ،  
 وفاس. 

نفسھا لالستجابة للتطورات الحالیة، لالستجابة للثورات الجاریة، واستباقھا في سیاق إقلیمي تتخد فیھ إفریقیا،   ISGAجددت مجموعة  
 والمساھم الرئیسي فیھا. خریطة جدیدة للنمو االقتصادي والذي سیلعب المغرب دوًرا أساسیًا في ھذه الدینامیكیة الجدیدة قارة المستقبل، 

شركة أفریك إنفست، وھي واحدة من أكثر مدیري االستثمار البدیل متعدد اإلستراتیجیات خبرة في القارة األفریقیة وقد استثمرت في   ھو
 . الدكتور توحید الشتیوي یترأس ISGA شركة في العدید من القطاعات و  170أكثر من 

 www.isga.tech للمزید من المعلومات : 
 
  

 
Conseil des investisseurs et du Groupe ISGA dans le cadre de l’opération : 

Conseil financier : Baker Tilly Burj Finance (Salma BENADDOU, Brahim SKALLI, Ilias LAKSABI), 
Grant Thornton 

Conseil juridique : DLA Piper (Franck COUDERT, Ghita MOUSSAID), SCOTTO Partners (Claire 
REVOL, Loïc PIPAUD, Robin LAMOUR), Ali FILALI, Abdelaziz AMRAOUI. 

 
 

 للتواصل: 
 

ISGA  
 

Tn’koffee – Media & PR : +212 5 22 25 55 33 – contact@tnk.ma  
Sofia Moukhalid : +212 6 20 38 31 76 – sm@tnk.ma  

hanane.laguesir@isga.ma:  , responsable communication ISGAaguesirLHanane  
 

AfricIvest: 

Ann Wyman Associée principale, Engagement des investisseurs  
+216 29 403536  - ann.wyman@africinvest.com 
  

http://www.isga.tech/
mailto:contact@tnk.ma
mailto:sm@tnk.ma
mailto:hanane.laguesir@isga.ma

