
الدار البيضاء،21 ماي 2020، وقعا السيد محمد اإلدريسي امللياني، املدير العام لوكالة التنمية الرقمية والسيد حسن 
البدراوي، املدير العام املساعد املكلف بالتحول واالبتكار والتكنولوجيا وعمليات مجموعة التجاري وفابنك، بتاريخ 20 
ماي 2020، على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تطوير الرقمنة والنهوض بالخدمات الرقمية وتكوين الشباب في املهن 

الرقمية. وبسبب الحجر الصحي، جرت مراسم التوقيع خالل لقاء عبر الفيديو. 
وتتيح هذه االتفاقية للمؤسستني توحيد جهودهما حول 8 محاور للتعاون والتي تتعلق بالتوظيف والتكوين واملستمر 
وتقنيات تخزين ونقل املعلومات )البلوكشني( والذكاء االصطناعي ومواكبة املقاوالت الناشئة ومرافقة املقاوالت الصغرى 

واملسؤولية املجتمعية للمؤسسات.
ومن ضمن ما تصبو إليه املؤسستان من خالل توقيعهما على هذه االتفاقية نذكر :

إقامة مرصد للمهن الجديدة املتعلقة بالتطور الرقمي على الصعيدين الوطني والدولي ؛	 
النهوض باستعمال الذكاء االصطناعي، باعتباره رافعة للتميز بخصوص املجال البنكي واملعطيات ؛	 
تطوير مجمع للمقاوالت الناشئة املغربية؛	 
تطوير املقاوالت الصغرى واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة عبر عرض شامل للخدمات ومشترك بني التجاري وفا بنك 	 

ووكالة التنمية الرقمية ؛ 
تقديم منتجات وخدمات بنكية رقمية جديدة لفائدة الساكنة.	 

وستشكل حاالت االستخدام املتعلقة بتقنيات تخزين ونقل املعلومات )البلوكشني( الحقا موضوع ملحق تعديلي، فور سن 
القوانني التنظيمية في املجال من طرف السلطات التشريعية املختصة.

ومن خالل إبرام هذه الشراكة، تؤكد مجموعة التجاري وفابنك ووكالة التنمية الرقمية على إرادتهما لإلسهام في تطوير 
االقتصاد الرقمي الوطني من خالل هيكلة املنظومة الرقمية وتنمية املوارد البشرية في هذا القطاع. 

نبذة عن وكالة التنمية الرقمية
تعتبر وكالة التنمية الرقمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي. وتتمثل مهمتها األساسية في 
تنزيل استراتيجية الدولة لتنمية املجاالت الرقمية والنهوض بنشر الوسائل الرقمية وتطوير استعمالها في صفوف املواطنني.

نبذة عن مجموعة التجاري وفا بنك 
التجاري وفا بنك هو أكبر مجموعة بنكية ومالية باملغرب العربي ومنطقة االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وفاعل 
مرجعي في املنطقة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا. ومن خالل نموذجه البنكي الشامل وشبكته الواسعة للتوزيع، نجح 
التجاري وفا بنك في اعتالء الصدارة على الصعيد الوطني بشكل ال يدع مجاال للشك في مختلف األسواق البنكية واملالية. 
كما تسجل املجموعة حضورها في 25 دولة، من ضمنها 14 دولة في إفريقيا عبر شبكة بنكية تعد األكثر انتشارا في 

املغرب والقارة االفريقية من خالل 5265 فرعا. 

وكالة التنمية الرقمية و مجموعة التجاري وفا بنك
 توقعان اتفاقية إطار للشراكة تعنى بالتطوير الرقمي
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التواصل مع وسائل اإلعالم – مجموعة التجاري وفا بنك

وفاء غوات
املسؤولة عن العالقة مع وسائل اإلعالم - التواصل املؤسساتي
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