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إطالق أول محطة شمسية عائمة
بسيدي سليمان خالل األسابيع املقبلة

المصطفى بنجويدة
من املرتقب أن يتم إطالق أول محطة للطاقة
الشمسية العائمة فريدة من نوعها في شمال
إفريقيا ،خالل األسابيع القليلة املقبلة.
هذا املشروع الذي يوجد في طور اإلنجاز
بمدينة سيدي سليمان ،تنجزه الشركة
املغربية
« »Energy Handleاملتخصصة في قطاع
الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية ،لفائدة
شركة « .»Lady B
وحسب معطيات الشركة املغربية املشرفة
على إنجاز هذا املشروع ،تصل قدرة الشطر
األول ملحطة الطاقة الشمسية العائمة
املنجزة فوق سطح املياه ،إلى  360كيلو
واط ،وإنتاج بحوالي  644ميغاوط ساعة
في السنة ،كما تضم هذه املحطة  800وحدة
من األلواح الشمسية.
ويتميز هذا املشروع املبتكر بالعديد من
الخصائص ،فباإلضافة إلى الطاقة النظيفة
التي سينتجها ،يتيح اقتصاد كميات مهمة
من املاء عبر تقليص تبخر املياه ،كما
سيمكن من تقليص االنبعاثات الغازية بـ
 12ألف طن خالل مدة اشتغاله طيلة 25
سنة .وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة تبخر

مشروع يتيح اقتصاد
الماء وإنتاج طاقة
نظيفة إنطالقا من
األلواح الشمسية
العائمة ،وتصل
قدرة المشروع
إلى  360كيلواط
وإنتاج حوالي 644
ميغاواط ساعة في
السنة ،وسيمكن
المشروع من
تقليص االنبعاثات
الغازية بـ  12ألف طن
خالل مدة اشتغاله
طيلة  25سنة

املياه في املتوسط باملغرب تصل إلى 1300
لتر في املتر املربع سنويا.
ويتيح هذا املشروع كذلك ،توفير مساحات
مهمة من األراضي التي سيشغلها تركيب
هذه األلواح على هذه األراضي بالنظر إلى
أنه تم تركيبها على سطح املياه لتصبح
محطة شمسية عائمة هي األولى من نوعها
في شمال إفريقيا .عالوة على ذلك ،فإن
هذه األراضي التي تم توفيرها من شأنها
أن تشكل مصدرا مدرا للدخل من خالل
استغاللها في النشاط الفالحي.
من ناحية أخرى ،فاأللواح الشمسية التي
يتم تركيبها على سطح املياه ،تعمل على
التبريد الذاتي خالل فصل الصيف ،وهو
ما سيحسن من مردوديتها بأزيد من 15
في املائة خالل هذه الفترة التي يكون فيها
استهالك الطاقة في أعلى مستوياته.
ويعتبر هذا املشروع الذي سيدخل مرحلة
التشغيل خالل األسابيع القليلة املقبلة،
إنجازا يمكن من اقتصاد الطاقة واملاء في
اآلن نفسه ،وهما موردان يتعرضان للضغط،
ويكتسيان أهمية كبيرة في تنمية بالدنا.
Energy
وقال املدير املؤسس لشركة
 ،Handleحسن نايت بال «إن هذا
املشروع يعتبر ثمرة مجهودات فريق عمل
وتحضيرات دامت أكثر من سنة مع شريكنا
االسباني « .»Isignere
وأضاف نايت بال «املشروع يأتي في سياق
االستجابة للتوجيهات امللكية التي تدعو
إلى ترشيد استعمال الطاقة والحفاظ على
املاء» .وأكد أن «الطاقة الشمسية العائمة
فرصة ثمينة للفالحة املغربية من أجل
فالحة مستدامة وتنافسية عالية».
يشار إلى أن  Energy Handleهي
شركة مغربية متخصصة في قطاع الطاقة
املتجددة والنجاعة الطاقية ،متعددة
الخدمات بدءا من دراسات النجاعة الطاقية
مرورا بالدراسات وتطوير املشاريع وصوال
إلى إشغال إنشاء وصيانة املشاريع
الطاقية.
وأشرفت شركة  Energy Handleعلى
إنجاز العديد من املشاريع البارزة من بينها
تركيب ألواح الطاقة الشمسية في أزيد من
 490مؤسسة تعليمية في العالم القروي
في مختلف مناطق املغرب .ومشروع تزويد
البرملان املغربي بالطاقة الشمسية وهو
مشروع في طور اإلنجاز .كما عملت على
إنجاز العديد من مشاريع ضخ املياه عن
طريق الطاقة الشمسية.

تـسلـيـط الضـوء علـى الـقـوة الـكـامـلة للتكنـولوجـيـات التـحـويـلـيـة
يتبادل أرباب املقاوالت وعدد من املتخصصني في
القطاع التكنولوجي ،يوم  6أكتوبر املقبل خالل منتدى
"  Dell Technologies Emerging Africaاألفكار
والخبرات حول كيفية إسهام التكنولوجيا في صياغة
وتحقيق النجاح املستقبلي للشركات.
وأفادت "ديل تكنولوجيز" في بيان توصلت "الصحراء
املغربية" بنسخة منه ،أن هذا الحدث الذي ستحتضنه
العاصمة االقتصادية الدار البيضاء ،هو فرصة لها من
أجل عرض مجموعتها من الحلول املبتكرة ،املُكرسة
بشكل كامل للشركات وعموم املواطنني.
وسيتولى محمد أمني ،نائب رئيس شركة "ديل
تكنولوجيز" في منطقة الشرق األوسط وروسيا
وإفريقيا وتركيا مهمة تسيير الجلسة الرئيسية
للمنتدى ،سيتم خاللها مناقشة املواضيع ذات صلة

بعملية تسريع وتيرة ورش التحول الرقمي ،وتسليط
الضوء على الطريقة التي يجب على الشركات تبنيها
من أجل تعزيز قدرتها على التحمل واملرونة وتحقيق
النجاح املطلوب.
وسيتقاسم عدد من املتدخلني رفيعي املستوى واملديرون
التنفيذيون خبراتهم في مجال التكنولوجيا الرقمية،
ومدى قدرة هذه األخيرة على تحسني إنتاجية الشركات
وقوتها اإليرادية.
وسيعرف املنتدى تنظيم جلسات غنية باملعلومات
ُيديرها خبراء كبار ،سيتم خاللها استعراض ومناقشة
الطريقة التي تعمل بها الشركات األفريقية الصاعدة
على التحضير ملستقبلها الرقمي ،ودفع عجلة نجاح
أعمالها اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة على
غرار السحابة ،الجيل الخامس من اإلنترنت ،الذكاء

منتدى
"ديل تكنولوجيز"
من أجل إفريقيا
الناشئة بالدارالبيضاء
يف أكتوبر

الصناعي ،التعلم اآللي ،وإدارة البيانات وضمان األمن
اإللكتروني .وفي هذا الصدد ،قال حبيب ماهاكيان،
نائب رئيس شركة "ديل تكنولوجيز" "يتلخص هدفنا
الرئيسي في مساعدة الشركات على العمل بنحو أفضل
خالل مسار تعجيل مبادراتها للتحول االجتماعي
واالقتصادي والتجاري ،وفي الوقت ذاته تقديم الدعم
الالزم لبلدان أفريقيا الصاعدة من أجل تبني برنامج
إبداعي يتسم بالفعالية والشمولية .الواقع أن األزمة
الصحية املرتبطة بفيروس كورونا املستجد أظهرت
لنا بشكل جلي التأثير اإليجابي للتكنولوجيا الرقمية
من أجل تحقيق التحول الرقمي والنمو املطلوب ،لهذا،
من الضروري على الشركات أن تواصل مسار التطور
الذي بدأته من خالل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات حتى تكون قادرة على املنافسة في عالم رقمي

البنوك اإلفريقية تتجه إىل خدمات السحابة الهجينة وحلول الذكاء الصناعي
من "أي بي أم" لتسريع االبتكار الرقمي يف مؤسساتها
إلهام أبو العز
أعلنت شركة "أي بي أم" عن اختيار كبرى
املؤسسات املالية في القدرات السحابة
الهجينة والذكاء الصناعي التي توفرها
لتحفيز االبتكار الرقمي ومواصلة العمل
على تطوير حلول رقمية ،بهدف توسيع
نطاق وصول الخدمات املالية ملختلف أرجاء
القارة.
وذكرت الشركة في بيان أنه على الرغم من
أن التحول في قطاع الخدمات املالية في
أفريقيا قد بدأ منذ فترة ليست بالقريبة،
فقد أدى تفشي وباء كوفيد -19لتسريع
وتيرة هذه التغييرات ،وتسريع اعتماد
التقنيات الرقمية لتعزيز الشمول املالي.
وقد توقع تقرير "اقتصاد الهاتف املتحرك
في أفريقيا جنوب الصحراء "2020
الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات
الهاتف املحمول ( )GSMAبأن تزيد
أعداد مستخدمي اإلنترنت األفارقة عن475
مليون مستخدم بحلول  ،2025مما يؤكد
على أهمية دور التقنيات الرقمية والهاتف
املتحرك في تسهيل تقديم الخدمات املالية
الرقمية للمستهلكني ،الذي يختارون إجراء
املعامالت عبر هواتفهم .وتتزايد أهمية
حلول السحابة الهجينة في توفير تجارب
مصرفية رقمية آمنة وسلسلة في ظل تركيز
البنوك على تقديم خدمات آمنة وعالية
القيمة يقودها االبتكار املفتوح.
وقال آالن بيكوك ،مدير عام IBM Cloud
"تواجه الشركات تحديات غير مسبوقة عند
املوازنة بني االبتكار واالمتثال التنظيمي ،ال
سيما تلك العاملة ضمن صناعات شديدة
التنظيم مثل الخدمات املالية .ولعقود
طويلة ،حرصت "أي بي أم" على دعم
تحويل صناعة الخدمات املالية ،حيث قدمت

خبرتها الرائدة في الصناعة في مجال
األمن وخصوصية البيانات ملعالجة هذه
التحديات ،ومساعدة البنوك على تحديث
وتغيير عملياتها واالبتكار في خدماتها
املقدمة للزبناء".
ووف ًقا لدراسة "مستقبل األعمال بعد
كوفيد "-19من أي بي أم ،قالت أكثر من
 59%من املؤسسات املشاركة في الدراسة
إن الوباء قد س ّرع من تحولها الرقمي،
بينما توقع  75%من املديرين التنفيذيني
املشاركني في الدراسة استمرار التغيير في
سلوك الزبناء ما بعد كوفيد .-19وفي ظل
سعي الشركات العاملة في قطاع الخدمات
املالية إلى تسريع تحولها الرقمي ،تساهم
حلول الذكاء الصناعي والسحابة الهجينة
من أي بي أم في دعم جهودها في تسريع
هذا التحول ضمن بيئات مختلفة من
القارة األفريقية .وقالت أنجيال كيرماتني
جيمو ،املديرة العامة اإلقليمية ملنطقة
شمال وشرق وغرب إفريقيا لدى أي بي

أم "اجتهدت البنوك خالل العام املاضي
للتعامل مع التغييرات التي فرضها التوجه
املتزايد نحو الحلول الرقمية عبر الهاتف
املتحرك وزيادة انتشار الهواتف الذكية
ورغبة املستهلكني املعاصرين في الحصول
على خدمات بسيطة ومبتكرة ومريحة.
وبينما تسعى البنوك اإلفريقية لالستفادة
من الفرص التي توفرها الخدمات املالية
الرقمية التي تعزز الشمول املالي ،تتعاون
أي بي أم مع مجموعات مالية رائدة في
أفريقيا لتقديم حلول رقمية مبتكرة وذكية
وقائمة على السحابة باالستفادة من قدرات
الذكاء الصناعي والسحابة الهجينة التي
تتيحها شركتنا".
وأفادت "إي بي إم" أن املجموعة املالية
املصرفية املغربية "التجاري وفابنك" ،تبنت
برنامج حلول السحابة الهجينة من "أي بي
أم " لتحسني التقنيات الرقمية املستخدمة
في عملياتها املصرفية ،وتقديم الخدمات
الرقمية الجديدة للزبناء بكل سرعة وسهولة

مع ضمان أعلى مستويات األمان واملرونة.
وسوف يستفيد البنك الرائد من نظام
 Cloud Paksمن أي بي أم املدعوم بنظام
 OpenShiftالخاص بشركة "ريد هات"،
لتبسيط وتكامل عمليات املكاتب األمامية
والخلفية وتحديث العمليات التشغيلية
وعمليات تكنولوجيا املعلومات لديه.
كما سيستفيد "التجاري وفا بنك" من
نشر انظمة  Cloud Paksمن "أي بي
أم" لتحديث وإدارة تطبيقاته املصرفية
األساسية مثل تطبيق الخدمات املصرفية
للشركات ،وكل ذلك ضمن بيئة آمنة
ومتكاملة وقابلة للتطوير .وهو ما سيتيح
التواصل مع الزبناء بأسلوب بسيط ومفيد
للغاية مع تقليل الوقت الالزم لتقديم
العروض واملنتجات الجديدة إلى السوق،
ويمكن موظفي البنك من تخصيص وقتهم
وجهدهم لخدمة زبنائهم بأفضل شكل
ممكن.
هذا ويدعم التعاون مع "أي بي أم"
استراتيجية التحول الرقمي للبنك ويسهل
تحديث عملياته بالكامل من خالل بيئة
سحابية هجينة ومفتوحة.
كما أفادت "إي بي إم" أن مؤسسات بنكية
إفريقية أخرى تبنت نهج السحابة الهجينة
ومنها "إيكو بنك" املوجودة في أكثر من
 33دولة في القارة السمراء ،لتوسيع نطاق
وصولها إلى املاليني من الناس في القارة.
واستخدم التكتل خدمة IBM Cloud
لترحيل تطبيقه للخدمات املصرفية عبر
الهاتف املتحرك ،واالستفادة من املوارد
املتاحة عند الطلب في دعم الزيادات
املفاجئة في استخدام خدماته املصرفية عبر
الهاتف املحمول .كما يستفيد مصرف "إيكو
بنك" من خدمات السحابة األخرى التي
توفرها "أي بي أم" في تطوير حلول رقمية
أكثر ابتكا ًرا واالرتقاء بتجربة الزبناء.

بامتياز" .وجاء في البيان أنه يجب على الشركات أن
توفر ملوظفيها واملتعاونني معها الدعم الالزم من أجل
تطبيق األفكار املطروحة على أرض الواقع ،من خالل
العمل والتعاون واالبتكار من أي مكان وخالل أي زمان،
وبالطريقة التي يرغبون فيها ،دون تقييدهم بالحضور
إلى املقر ،ألن العمل عن ُبعد أضحى معتمدا من لدن أكبر
الشركات العاملية.
وأورد املصدر ذاته ،أن شركة "ديل تكنولوجيز"
تضع كل جهودها من خالل العمل الوثيق مع أعضاء
الحكومة ،والزبناء في قطاعات متنوعة مثل الخدمات
املالية والنفط والغاز والرعاية الصحية والتعليم،
حتى تتمكن إفريقيا الصاعدة من اغتنام القوة الكاملة
للتكنولوجيا بشكل أفضل ،وزيادة دفع النمو على املدى
البعيد ألعمالها التجارية.

مؤسسة التمويل الدولية وهيئة
مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي..
شراكة من أجل تعزيز التأمني الرقمي
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية وهيئة مراقبة
التأمينات واالحتياط االجتماعي عن عقد شراكة
تهدف إلى تحديد التوجهات االستراتيجية،
وتسريع وتيرة رقمنة قطاع التأمني في املغرب.
وورد في بالغ مشترك للمؤسستني أن األمر
يتعلق بإتاحة الفرصة للقطاع من أجل التكيف
مع التوجهات الرقمية الكبيرة ،وتعزيز الشمول
املالي والحد من مظاهر الضعف ،مضيفا أنه
في إطار برنامج املساعدة التقنية ،ستواكب
مؤسسة التمويل الدولية هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي في رسم خارطة طريق
لتسريع التحول الرقمي لقطاع التأمني وبالتالي
االستفادة من التطور السريع لالقتصاد الرقمي
في القارة.
ويساهم برنامج املساعدة التقنية هذا في جهود
مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشمول املالي
في املغرب وتحسني النمو االقتصادي املستدام
والعادل.
ونقل البالغ عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي بالنيابة ،عثمان العلمي،
قوله إن "املغرب يتمتع بسوق تأمينات
ديناميكي ومرن ،ورغم ذلك نعتقد أنه لتعزيز
هذا املكتسب ،يجب تمهيد الطريق أمام فرص
تطوير جديدة وخاصة تلك التي يوفرها العالم
الرقمي".
وأضاف العلمي أن "شراكتنا مع مؤسسة
التمويل الدولية ستساهم في تحديد أفضل
الشروط لتطوير قطاع التأمني الرقمي ،مع

ضمان حماية حقوق املؤمنني واملستفيدين من
العقود" .من جانبه ،أعلن كزافييه رايل ،مدير
مؤسسة التمويل الدولية ملنطقة املغرب العربي،
أن "األدوات الرقمية تمثل فرصة حقيقية
لتطوير قطاع التأمني في املغرب من خالل
السماح للفاعلني في السوق بتقديم منتجات
مبتكرة وتحسني عملياتهم وتلبية احتياجات
الحماية للمقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة
واملتوسطة ،وأيضا لألسر التي ال تشملها حاليا
العروض والطرق التقليدية".
وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج املقاوالت
الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة  0.2التابع
ملؤسسة التمويل الدولية ،والذي تم تنفيذه في
املغرب بدعم من الحكومة السويدية ،بهدف
تعزيز ولوج املقاوالت الصغيرة واملتوسطة إلى
الخدمات املالية.
ووفقا لتقرير نشرته مؤسسة التمويل الدولية
و(غوغل) ،العام املاضي ،يمكن أن يمثل
االقتصاد الرقمي  5.2في املائة من الناتج
الداخلي الخام للقارة األفريقية بحلول عام
 ،2025أي حوالي  180مليار دوالر.
وتشكل الحلول الرقمية فرصة لتوسيع الولوج
إلى الخدمات املالية ،بما في ذلك منتجات
التأمني في البلدان النامية ،خصوصا في
املغرب ،الذي يعد ثاني أكبر سوق تأمني في
إفريقيا ،حيث يبلغ فيه معدل انتشار منتجات
التأمني أعلى املعدالت في القارة ورغم ذلك ال
يزال أقل من  4في املائة.

