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اقتصاد

اجلمعة  -األحد  26 -24شتنرب  - 2021العدد9354 :

مختصرات
االبتكار الزراعي

 667,35مليار درهم

أن � � � �ه � � ��ت ب � � � ��ورص � � � ��ة ال� � � � � ��دار
البيضاء تداوالتها ،أول أمس
األرب �ع��اء ،على وق��ع االرت �ف��اع ،بفضل
األداء اإليجابي لقطاعات "الكهرباء"
و"ال�خ��دم��ات للنقل" ،و"ال�ب�ن��اء وم��واد
ال �ب �ن ��اء" .ف �ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ج �ل �س��ة ،رب��ح
م��ازي ،وه��و م��ؤش��ر يشمل املعامالت
امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن ن � ��وع األس � �ه � ��م% 0,25 ،
منتقال إلى  973,40 12نقطة .وبدوره،
ق �ف ��ز م ��ؤش ��ر  ،MSI20ال� � ��ذي ي�ع�ك��س
أداء  20م�ق��اول��ة م��درج��ة ب��ال�ب��ورص��ة،
ب� �  % 0,27إل ��ى  061,29 1ن�ق�ط��ة ،في
ال ��وق ��ت ال � ��ذي س �ج��ل ف �ي��ه م��ادي �ك��س،
وهو مؤشر مدمج يتكون من األسهم
امل�ت��داول��ة على أس��اس مستمر،تقدما
ب � �  % 0,25إل � ��ى  541,75 10ن �ق �ط��ة.
بينما استقر املؤشر املرجعي البيئي
واالج �ت �م��اع��ي وال �ح �ك��ام��ة "ك��زاب��الن�ك��ا
أي إس ج��ي  ،"10عند  975,00نقطة،
ب�ع��د تسجيله زي ��ادة ب �  .0,27%وف��ي
ما يتعلق باملؤشرات الدولية ،صعد
م ��ؤش ��ر "إف إس ت ��ي إي  -س ��ي إس
إي م��وروك��و  "15ب� �  % 0,35مستقرا
عند  318,39 12نقطة ،وكذلك الشأن
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل � � � "إف ت � ��ي إس إس إي
م ��وروك ��و آل – ل �ي �ك �ي��د" ال � ��ذي ارت �ف��ع
ب � � �  % 0,31إل� ��ى  045,02 11ن �ق �ط��ة.
وعلى املستوى القطاعي ،فقد أنهت
 15قطاعا ال�ي��وم على وق��ع االرت �ف��اع،
مقابل تراجع  5قطاعات ،فيما بقيت
 4قطاعات دون تغيير .وتصدر قائمة
أقوى االرتفاعات قطاع "الهندسيات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ص�ن��اع�ي��ة" ب � ،1,86%
م� �ت� �ب ��وع ��ا ب � �ق � �ط ��اع ��ي "ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء"،
و"الخدمات للنقل" اللذين سجال على
ال �ت��وال��ي زي� ��ادة ب� �  % 1,00و.0,99%
وعكس ذل��ك ،سجل قطاع " الخدمات
ل�ل�ج�م��اع��ات" أض�ع��ف أداء ع�ن��د نهاية
ال �ت��داوالت بناقص  ،% 3,99متبوعا
بقطاعي " ال�ح��راج��ة وال ��ورق" (-3,97
 ،)%و"امل� ��وزع� ��ون" ( .)-0,72%وب�ل��غ
الحجم اإلج�م��ال��ي ل�ل�ت��داوالت 198,40
م�ل�ي��ون دره� ��م ،م�ن�ه��ا  185,05مليون
درهم جرى تداولها بالسوق املركزي،
ب �ي �ن �م��ا ب� �ل� �غ ��ت رأس � �م � �ل� ��ة ال� �ب ��ورص ��ة
ح ��وال ��ي  667,35م �ل �ي��ار دره� � ��م .وق��د
ب �ص �م��ت " ل � �ي� ��دك" ع� ��ن أض� �ع ��ف أداء
خ � ��الل ه � ��ذا ال � �ي� ��وم م �س �ج �ل��ة (-3,99
 ،)%إل��ى ج��ان��ب ك��ل م��ن "م�ي��د ب��اي�ب��ر"
( )% -3,97و"س� �ط ��وك� �ف� �ي ��س ش �م��ال
إف � ��ري� � �ق� � �ي � ��ا"( ،)-3,95%و"أوط � ��وه � ��ال"
(  ،)-2,48%و"س� �ل� �ف ��ني" (.)-1,45%
وباملقابل ،سجلت أق��وى االرتفاعات
م��ن ل��دن "ك��ارت��ي س �ع��ادة" (،)% 3,99
و"س� � � �ت � � ��روك ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ة" ()3,95%
و"النقل" ( )% 2,19و"القرض العقاري
وال �س �ي��اح��ي" ( )% 2,03و" زل �ي �ج��ة"
(.)% 1,99

سندات الخزينة

أرقـــام

فنادق السعودية

شكلت االستشارة غير الرسمية األولى حول استراتيجية املنظمة لألغذية والزراعة (الفاو) حول العلوم واالبتكار،
املنظمة يوم الثاثاء بروما ،مناسبة إلب��راز التجربة املغربية في مجال االبتكار ال��زراع��ي .وأك��دت نائبة املمثل الدائم
للمملكة املغربية لدى وك��االت األمم املتحدة في روم��ا ،السيدة هدى عيوش ،خال االستشارة املذكورة ،أن االبتكار
الزراعي في املغرب يحظى باهتمام خاص ،السيما لدى السلطات العمومية ومعاهد البحث والقطاع الخاص.
وسلطت املسؤولة املغربية الضوء على املبادرة امللكية "الجيل األخضر  "2030-2020التي تهدف إلى تحسني جودة
اإلنتاج الزراعي وتعزيز تكيفه مع التوجهات الجديدة للتكنولوجيا العاملية .وبهذه املناسبة ،استعرضت عيوش العديد
من املشاريع واالستراتيجيات واملبادرات التي نفذتها اململكة لفائدة القارة اإلفريقية بهدف تعزيز وتشجيع العلوم
واالبتكار في القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق ،استحضرت الدبلوماسية املغربية "منتزه الطاقة الخضراء" وجامعة محمد السادس للفنون
التطبيقية ،اللذين يتمتعان بمركز للبحث واالبتكار في خدمة إفريقيا لاستفادة من اإلمكانات واملؤهات التي توفرها
العلوم والتكنولوجيا .وأكدت استعداد املغرب لدعم الجهود ،التي سيتم بذلها في إطار استراتيجية منظمة األغذية
والزراعة بشأن العلوم واالبتكار ،من خال تقديم خبرته في مجال االبتكار الزراعي للوكالة األممية ،وأيضا املوارد
املادية والتقنية التي تتوفر عليها.

أع�ل�ن��ت م��دي��ري��ة ال�خ��زي�ن��ة وامل��ال �ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،التابعة
ل � ��وزارة االق �ت �ص��اد وامل��ال �ي��ة وإص� ��الح اإلدارة ،ع��ن إص ��دار
س �ن��دات ل�ل�خ��زي�ن��ة بمبلغ  3م��الي�ي��ر دره ��م م��ن أص ��ل مبلغ
إجمالي بقيمة  9.26مليار درهم ،وذلك خالل عملية إصدار
سندات للخزينة عن طريق مناقصة جرت يوم  21شتنبر .
وأوض� �ح ��ت امل ��دي ��ري ��ة ،ف ��ي ب� ��الغ ل �ه��ا ،أن األم � ��ر يتعلق
بسندات ملدة  13أسبوعا ،و 52أسبوعا و 2سنتني ،وهمت،
على التوالي ،مبالغ  200مليون درهم ،و  400مليون درهم
 2,4م�ل�ي��ار دره ��م  ،ب�م�ع��دالت ف��ائ��دة ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت�ه��ا ،على
التوالي 34.1 ،في املائة و  553.1في املائة و  1.755في املائة.
وأشار املصدر ذاته إلى أن تاريخ تسوية هذه السندات
حدد في  27شتنبر الجاري.

أعلنت شركة البحر األحمر عزمها خ��ال الفترة املقبلة بناء نحو  17فندقا في أرب��ع ج��زر سعودية،
إضافة إلى سعيها إلى استخدام معدات صديقة للبيئة والطاقة على غرار معدات شركة تسا .وقال محمد
ريحاوي مدير مرافق شركة البحر األحمر ،على هامش ورشة عمل "التخطيط إلدارة املرافق باملشاريع
الكبرى" الثاثاء املاضي في الرياض ،إن مدة مشروع تنفيذ البحر األحمر تنتهي في  ،2030وهي مقسمة
على أربع مراحل ،تبدأ األولى في البنية التحتية وجار العمل عليها حاليا مع شركة "أكوا باور".
وتشمل املرحلة األولى بناء ثاث جزر وبناء القرية العمالية والسكنية للموظفني وستنتهي مع نهاية
عام  ،2023كما سيتم بناء نحو  17فندقا أيضا .وأضاف ،أن شركة البحر األحمر تعتزم استخدام معدات
صديقة للبيئة وذلك بهدف املحافظة على الطبيعة واستدامتها.
من جانبه ،قال نواف املطيري مدير عام إدارة املرافق في هيئة تطوير بوابة الدرعية ،إنه ستكون هناك
أصول مختلفة جديدة في مشروع بوابة الدرعية ،إذ سيتضمن  19فندقا عامليا ،وجامعة امللك سلمان،
ومعاهد تدريب وفنون ،وأحياء سكنية ومكاتب إدارية ،ومحال تجارية ،الفتا إلى أن مشروع بوابة الدرعية
سيخلق نحو  55ألف وظيفة وذلك تماشيا مع رؤية اململكة .2030

المغرب يطلق محطة شمسية عائمة بسيدي سليمان
< عبد الصمد ادنيدن

التبريد ال��ذات��ي خ��الل فصل ال�ص�ي��ف ،وهو
م��ا سيحسن م��ن م��ردودي�ت�ه��ا ب��أزي��د م��ن 15
في املائة خالل هذه الفترة التي يكون فيها
استهالك الطاقة في أعلى مستوياته.
وي �ع �ت �ب��ر ه� ��ذا امل � �ش� ��روع ال � ��ذي س�ي��دخ��ل
م��رح �ل��ة ال�ت�ش�غ�ي��ل خ ��الل األس��اب �ي��ع القليلة
امل�ق�ب�ل��ة ،إن �ج��ازا ي�م�ك��ن م��ن اق�ت�ص��اد ال�ط��اق��ة
وامل � � � ��اء ف � ��ي اآلن ن � �ف � �س ��ه ،وه � �م� ��ا م� � � ��وردان
ي �ت �ع��رض��ان ل �ل �ض �غ��ط ،وي �ك �ت �س �ي��ان أه �م �ي��ة
كبيرة في تنمية بالدنا.
وف��ي س�ي��اق متصل ،ق��ال امل��دي��ر املؤسس
لشركة  ،Energy Handleحسن نايت بال ،إن
ه��ذا امل�ش��روع يعتبر ثمرة مجهودات فريق
ع�م��ل وت�ح�ض�ي��رات دام ��ت أك�ث��ر م��ن س�ن��ة مع
شريكنا االسباني "."Isignere
وأض��اف نايت ب��ال أن "امل�ش��روع يأتي في
سياق االستجابة للتوجيهات امللكية التي
تدعو إلى ترشيد استعمال الطاقة والحفاظ
ع �ل��ى امل� � ��اء" .م��ؤك��دا أن "ال �ط��اق��ة الشمسية
العائمة فرصة ثمينة للفالحة املغربية من
أجل فالحة مستدامة وتنافسية عالي".

أعلنت الشركة املغربية ""Energy Handle
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ق� �ط ��اع ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة
والنجاعة الطاقية ،أول أم��س األرب�ع��اء ،أنه
سيتم إط��الق أول محطة للطاقة الشمسية
العائمة خالل األسابيع القليلة املقبلة.
وأك� � ��دت ال �ش ��رك ��ة ع �ل��ى أن ه� ��ذا امل� �ش ��روع
املبتكر الذي يوجد في طور اإلنجاز بمدينة
سيدي سليمان ،يعتبر فريدا من نوعه في
ش�م��ال اف��ري�ق�ي��ا ،م�ب��رزة أن�ه��ا تنجزه لفائدة
شركة "."Lady B
وب �ك �ش �ف��ت م �ع �ط �ي��ات ال� �ش ��رك ��ة امل �غ��رب �ي��ة
امل�ش��رف��ة على إن�ج��از ه��ذا امل �ش��روع ،أن ق��درة
ال� �ش� �ط ��ر األول مل �ح �ط��ة ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة
ال�ع��ائ�م��ة امل �ن �ج��زة ف ��وق س�ط��ح امل �ي��اه ،تصل
إل��ى  360ك�ي�ل��و واط ،وإن �ت��اج ب�ح��وال��ي 644
م�ي�غ��اوط س��اع��ة ف��ي ال�س�ن��ة ،ك�م��ا ت�ض��م ه��ذه
املحطة  800وحدة من األلواح الشمسية.
ويتميز هذا املشروع املبتكر بالعديد من
الخصائص ،فباإلضافة إلى الطاقة النظيفة
ال �ت ��ي س �ي �ن �ت �ج �ه��ا ،ي �ت �ي��ح اق �ت �ص��اد ك�م�ي��ات
مهمة من املاء عبر تقليص تبخر املياه ،كما
سيمكن من تقليص االنبعاثات الغازية ب� 12
أل��ف طن خ��الل م��دة اشتغاله طيلة  25سنة.
وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة تبخر املياه في
امل�ت��وس��ط ب��امل�غ��رب ت�ص��ل إل��ى  1300ل�ت��ر في
املتر املربع سنويا.
وي� �ت� �ي ��ح ه� � ��ذا امل � � �ش� � ��روع ك � ��ذل � ��ك ،ت��وف �ي��ر
مساحات مهمة من األراضي التي سيشغلها
ت��رك �ي��ب ه� ��ذه األل � � ��واح ع �ل��ى ه� ��ذه األراض � ��ي
بالنظر إلى أنه تم تركيبها على سطح املياه
لتصبح محطة شمسية عائمة ه��ي األول��ى
م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ش�م��ال اف��ري�ق�ي��ا .ع ��الوة على
ذل ��ك ،ف��إن ه��ذه األراض� ��ي ال�ت��ي ت��م توفيرها
من شأنها أن تشكل مصدرا مدرا للدخل من
خالل استغاللها في النشاط الفالحي.
من ناحية أخرى ،فاأللواح الشمسية التي
يتم تركيبها على سطح امل�ي��اه ،تعمل على

حول شركة :Energy Handle
ش ��رك ��ة م �غ��رب �ي��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ق �ط��اع
الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية ،متعددة
الخدمات بدء من دراسات النجاعة الطاقية
مرورا بالدراسات وتطوير املشاريع وصوال
إل� � ��ى إش � �غ� ��ال إن � �ش� ��اء وص� �ي ��ان ��ة امل� �ش ��اري ��ع
الطاقية.
وأش ��رف ��ت ش��رك��ة  Energy Handleعلى
إنجاز العديد من املشاريع البارزة من بينها:
تركيب أل��واح الطاقة الشمسية في أزي��د من
 490م��ؤس�س��ة تعليمية ف��ي ال�ع��ال��م ال �ق��روي
في مختلف مناطق املغرب .ومشروع تزويد
ال �ب��رمل��ان امل �غ��رب��ي ب��ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة وه��و
م�ش��روع ف��ي ط��ور االن �ج��از .كما عملت على
إن �ج��از ال�ع��دي��د م��ن م�ش��اري��ع ض��خ امل �ي��اه عن
طريق الطاقة الشمسية.

مؤسسة التمويل الدولية و""ACAPS

شراكة من أجل تعزيز التأمين الرقمي
أع� �ل� �ن ��ت م ��ؤس� �س ��ة ال� �ت� �م ��وي ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة وه �ي �ئ��ة
م��راق �ب��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات واالح �ت �ي��اط االج �ت �م��اع��ي ،أول
أم��س األرب�ع��اء ،عن عقد شراكة تهدف إل��ى تحديد
التوجهات االستراتيجية ،وتسريع وتيرة رقمنة
قطاع التأمني في املغرب.
وورد ف��ي ب ��الغ م�ش�ت��رك ل�ل�م��ؤس�س�ت��ني أن األم��ر
يتعلق ب��إت��اح��ة ال�ف��رص��ة للقطاع م��ن أج��ل التكيف
م��ع التوجهات الرقمية الكبيرة ،وتعزيز الشمول
امل ��ال ��ي وال �ح ��د م ��ن م �ظ��اه��ر ال �ض �ع��ف ،م�ض�ي�ف��ا أن��ه
ف ��ي إط � ��ار ب��رن��ام��ج امل �س ��اع ��دة ال �ت �ق �ن �ي��ة ،س �ت��واك��ب
مؤسسة التمويل الدولية هيئة مراقبة التأمينات
واالح �ت �ي��اط االج �ت �م��اع��ي ف��ي رس ��م خ��ارط��ة ط��ري��ق
لتسريع التحول الرقمي لقطاع التأمني وبالتالي
االس�ت�ف��ادة م��ن التطور السريع لالقتصاد الرقمي
في القارة.
وي �س��اه��م ب��رن��ام��ج امل �س ��اع ��دة ال �ت �ق �ن �ي��ة ه� ��ذا ف��ي
جهود مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الشمول
امل ��ال ��ي ف ��ي امل� �غ ��رب وت �ح �س��ني ال �ن �م��و االق �ت �ص��ادي

املستدام والعادل.
ونقل البالغ عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات
واالحتياط االجتماعي بالنيابة ،عثمان العلمي،
قوله إن "املغرب يتمتع بسوق تأمينات ديناميكي
وم��رن ،ورغم ذلك نعتقد أنه لتعزيز هذا املكتسب،
ي�ج��ب ت�م�ه�ي��د ال �ط��ري��ق أم ��ام ف��رص ت�ط��وي��ر ج��دي��دة
وخاصة تلك التي يوفرها العالم الرقمي".
وأض � � ��اف ال �ع �ل �م��ي أن "ش ��راك �ت �ن ��ا م ��ع م��ؤس �س��ة
ال �ت �م��وي��ل ال ��دول� �ي ��ة س �ت �س��اه��م ف ��ي ت �ح��دي��د أف �ض��ل
الشروط لتطوير قطاع التأمني الرقمي ،مع ضمان
حماية حقوق املؤمنني واملستفيدين من العقود".
م��ن ج��ان�ب��ه ،أع�ل��ن كزافييه راي��ل ،م��دي��ر مؤسسة
التمويل الدولية ملنطقة املغرب العربي ،أن "األدوات
الرقمية تمثل فرصة حقيقية لتطوير قطاع التأمني
في املغرب من خ��الل السماح للفاعلني في السوق
ب �ت �ق��دي��م م �ن �ت �ج��ات م �ب �ت �ك��رة وت �ح �س��ني ع�م�ل�ي��ات�ه��م
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 ج��دا والصغيرة واملتوسطة  0.2التابع
مل��ؤس�س��ة ال�ت�م��وي��ل ال��دول �ي��ة ،وال ��ذي ت��م 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
ال��رق�م��ي  5.2ف��ي امل��ائ��ة م��ن ال�ن��ات��ج ال��داخ �ل��ي ال�خ��ام
للقارة األفريقية بحلول عام  ،2025أي حوالي 180
مليار دوالر.
وتشكل الحلول الرقمية فرصة لتوسيع الولوج
إلى الخدمات املالية ،بما في ذلك منتجات التأمني
ف��ي ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ،خ�ص��وص��ا ف��ي امل �غ��رب ،ال��ذي
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.

من بينها التجاري وفا بنك

بنوك إفريقية تختار  IBMلمساعدتها في تحقيق الشمول المالي
أعلنت أول أمس األربعاء ،شركة أي بي أم (املدرجة
ف��ي ب��ورص��ة ن�ي��وي��ورك تحت ال��رم��ز  )IBMع��ن اختيار
كبرى املؤسسات املالية في القدرات السحابة الهجينة
وال��ذك��اء االصطناعي ال�ت��ي توفرها لتحفيز االبتكار
ال��رق�م��ي وم��واص�ل��ة العمل على تطوير ح�ل��ول رقمية،
بهدف توسيع نطاق وصول الخدمات املالية ملختلف
أرجاء القارة.
وعلى 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،
وت�س��ري��ع اع�ت�م��اد التقنيات الرقمية لتعزيز الشمول
املالي .وقد توقع تقرير "اقتصاد الهاتف املتحرك في
أفريقيا جنوب الصحراء  "2020الصادر عن الجمعية
الدولية لشبكات الهاتف املحمول ( )GSMAبأن تزيد
أع ��داد مستخدمي اإلن�ت��رن��ت األف��ارق��ة ع��ن  475مليون
مستخدم بحلول العام  ،2025مما يؤكد على أهمية دور
التقنيات الرقمية والهاتف املتحرك في تسهيل تقديم
الخدمات املالية الرقمية للمستهلكني ،الذي يختارون
إج��راء 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.
وق��ال آالن بيكوك ،مدير ع��ام " :IBM Cloudتواجه
ال �ش��رك��ات ت �ح��دي��ات غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة ع �ن��د امل ��وازن ��ة بني
االب�ت�ك��ار واالم�ت�ث��ال التنظيمي ،ال سيما تلك العاملة
ضمن صناعات شديدة التنظيم مثل الخدمات املالية.
ولعقود طويلة ،حرصت أي بي أم على دع��م تحويل
صناعة الخدمات املالية ،حيث قدمت خبرتها الرائدة في
الصناعة في مجال األم��ن وخصوصية البيانات ملعالجة
ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات ،وم�س��اع��دة البنوك على تحديث وتغيير
عملياتها واالبتكار في خدماتها املقدمة للعمالء".
ووف �ق��ا ل��دراس��ة "مستقبل األع �م��ال ب�ع��د ك��وف�ي��د  "19من
أي بي أم ،قالت أكثر من  59%من املؤسسات املشاركة في

وم�ب�ت�ك��رة وم��ري �ح��ة .وب�ي�ن�م��ا تسعى ال�ب�ن��وك األف��ري�ق�ي��ة
ل��الس�ت�ف��ادة م��ن ال�ف��رص ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال�خ��دم��ات املالية
الرقمية التي تعزز الشمول امل��ال��ي ،ت�ت�ع��اون أي ب��ي أم
مع مجموعات مالية رائ��دة في أفريقيا لتقديم حلول
رقمية مبتكرة وذكية وقائمة على السحابة باالستفادة
من قدرات الذكاء االصطناعي والسحابة الهجينة التي
تتيحها شركتنا".

التجاري وفا بنك Attijariwafa bank

ال��دراس��ة ب��أن ال��وب��اء ق��د س� ّ�رع م��ن تحولها ال��رق�م��ي ،بينما
ت��وق��ع  75%م��ن امل ��دراء التنفيذيني امل�ش��ارك��ني ف��ي ال��دراس��ة
استمرار التغيير في سلوك العمالء ما بعد كوفيد .-19وفي
ظل سعي الشركات العاملة في قطاع الخدمات املالية إلى
تسريع تحولها الرقمي ،تساهم حلول الذكاء االصطناعي
وال�س�ح��اب��ة الهجينة م��ن أي ب��ي أم ف��ي دع��م ج�ه��وده��ا في
ت �س��ري��ع ه ��ذا ال �ت �ح��ول ض �م��ن ب �ي �ئ��ات م�خ�ت�ل�ف��ة م ��ن ال �ق��ارة

األفريقية.
وق��ال��ت أنجيال كيرماتني جيمو ،امل��دي��ر ال�ع��ام اإلقليمي
مل�ن�ط�ق��ة ش �م��ال وش � ��رق وغ � ��رب أف��ري �ق �ي��ا ل � ��دى أي ب ��ي أم:
"جاهدت البنوك خالل العام املاضي للتعامل مع التغييرات
ال�ت��ي فرضها ال�ت��وج��ه امل�ت��زاي��د نحو ال�ح�ل��ول الرقمية عبر
ال�ه��ات��ف امل�ت�ح��رك وزي ��ادة ان�ت�ش��ار ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ورغبة
املستهلكني املعاصرين في الحصول على خدمات بسيطة

ت�ب�ن��ت امل�ج�م��وع��ة امل��ال�ي��ة امل�ص��رف�ي��ة األف��ري �ق �ي��ة ،ب��رن��ام��ج
حلول السحابة الهجينة من أي بي أم لتحسني التقنيات
ال��رق �م �ي��ة امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ع�م�ل�ي��ات�ه��ا امل �ص��رف �ي��ة ،وت�ق��دي��م
الخدمات الرقمية الجديدة للعمالء بكل سرعة وسهولة مع
ضمان أعلى مستويات األم��ان وامل��رون��ة .وس��وف يستفيد
البنك ال��رائ��د م��ن نظام  Cloud Paksم��ن أي ب��ي أم املدعوم
بنظام  OpenShiftال�خ��اص بشركة "ري��د ه ��ات" ،لتبسيط
وم�ك��ام�ل��ة عمليات امل�ك��ات��ب األم��ام �ي��ة وال�خ�ل�ف�ي��ة وتحديث
ال�ع�م�ل�ي��ات التشغيلية وع�م�ل�ي��ات تكنولوجيا املعلومات
لديه.
كما سيستفيد «التجاري وفا بنك» من نشر انظمة Cloud
 Paksم��ن أي ب��ي أم لتحديث وإدارة تطبيقاته املصرفية
األساسية مثل تطبيق الخدمات املصرفية للشركات ،وكل
ذل��ك ض�م��ن بيئة آم�ن��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة وق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر .وه��و
م��ا سيتيح ال�ت��واص��ل م��ع ال�ع�م��الء أس �ل��وب بسيط ومفيد
للغاية مع تقليل الوقت الالزم لتقديم العروض واملنتجات
الجديدة إلى السوق ،ويمكن موظفي البنك من تخصيص
وقتهم وجهدهم لخدمة عمالئهم بأفضل شكل ممكن.
هذا ويدعم التعاون مع أي بي أم استراتيجية التحول
الرقمي للبنك ويسهل تحديث عملياته بالكامل من خالل بيئة
سحابية هجينة ومفتوحة.
ويشار إلى أن البنوك األفريقية الرائدة التي اختارت تقنيات
أي بي أم ملساعدتها في تحقيق الشمول املالي عبر أفريقيا،
إلى جانب التجاري وفا بنك هي "ايكو بنك" و"ند بنك" و"البنك
املتحد ألفريقيا" و"بنك كينيا التعاوني" و"بانكو مايس".

