
الرباط، يوم 16 شتنبر 2020

بـــــيــــــان صـحـفـــي

نظــم معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر يــوم الثالثــاء 15 شــتنبر، لقــاء عــن بُعــد عبــر اإلنترنــت، تــم خاللــه التطــرق لموضــوع تحديــات التحــول 
الرقمي التي تواجه الشركات المغربية، وهو تاسع لقاء تنظمه المؤسسة يف إطار سلسلة الندوات المنظمة تحت شعار "التطلع إىل 

المستقبل".

موضــوع النــدوة الرقميــة، يطــرح نفســه بإلحــاح يف الظرفيــة الراهنــة التــي تتزامــن مــع تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، ذلــك أن التحــول 
كثر أهمية يف أي وقت مضى، بغية التعامل مع مناخ اقتصادي متشعب وغامض. الرقمي لم يسبق له أن كان أ

ويف هذا السياق، استضاف معهد صندوق اإليداع والتدبير خمس خبراء تحت شعار "رقمنة شركة الغد" بهدف استكشاف الجوانب 
المتعددة لهذا الموضوع وهم:

سلوى كركري بلقزيز رئيسة " GFI" إفريقيا.
هشام عرايق الحسيني، المدير العام لـ"Microsoft" يف البلدان اإلفريقية الناطقة بالفرنسية

صالح باينة، محاضر وباحث متخصص يف تحول الشركات
مهدي كتاين، رئيس مجلس إدارة "DXC تكنولوجي" يف المغرب

عالية غويل، مديرة القطب االستراتيجية واالبتكار والرقمنة والتسويق داخل البنك المغريب للتجارة والصناعة

وأجمــع المتحدثــون خــالل النــدوة التــي أشــرف علــى إدارتهــا عزيــز بوســتة، مديــر "Panorapost"، علــى أن التكنولوجيــا الرقميــة لــم تعــد 
خيــارا واردا أمــام الشــركة، ولكنهــا أضحــت اليــوم ضــرورة أساســية ال غنــى عنهــا مــن أجــل مواصلــة تطورهــا، ذلــك أن التكنولوجيــا توفــر يف 
الوقــت الراهــن إمكانيــة خلــق منتجــات وخدمــات جديــدة، باإلضافــة إىل ربــح الوقــت وتحســين المهلــة الزمنيــة عبــر تقليــص الوقــت 

المستغرق يف الوصول إىل السوق، فضال عن كونها تساعد كذلك يف إعادة ابتكار التفاعالت مع الزبناء.

وصرحــت ســلوى كركــري بلقزيــز خــالل مداخلتهــا :"العالــم الجديــد ســيرتكز علــى كل مــا هــو رقمــي"، مضيفــة :"نعمــل حاليــا علــى 
التعجيــل بالتحــول التكنولوجــي يف المغــرب، وذلــك اســتنادا علــى ثالثــة ركائــز تتمثــل يف: رقمنــة اإلدارة، واالقتصــاد الرقمــي، والنظــام 

اإليكولوجي للشركاء الناشئة، واالندماج الرقمي".

وأفضــت اإلنجــازات التكنولوجيــة إىل تســجيل تغييــر جلــي يف طريقــة وصــول المواطنيــن إىل الخدمــات واالســتهالك، األمــر الــذي دفــع 
الشركات إىل تغيير طريقة تبنيهم لألمور واتباع استراتيجيات تلعب فيها التكنولوجيا الرقمية مكانة ذات أهمية كبيرة.

ويكمــن التحــول الرقمــي بالنســبة للشــركة يف دمــج عملياتهــا مــع مجموعــة مــن األدوات الرقميــة مــن خــالل االعتمــاد علــى: إنترنــت 
األشياء، الروبوتات، تقنية الواقع المعزز وغيرها من الوسائل األخرى التي تعتمد عليها الشركات يف تحولها الرقمي.

ومثلمــا قــال صــالح باينــة يف حديثــه: "البــد للبشــر أن يبصــم حضــوره يف قلــب هــذا التحــول مــن أجــل تفــادي إحــداث فجــوة رقميــة"، مــن 
جهتهــا، أضافــت عاليــة غــويل :"يشــكل القطــار الرقمــي فرصــة مهمــة. يجــب علينــا التفكيــر يف اســتمرارية العمــل، وذلــك يف توافــق تــام 

للنظام اإليكولوجي مع الشركات والدولة والجامعات كذلك".

كثر قدرة على  ويف األخير، أضحى ضمان تحول رقمي ناجح للشركة تحدي كبير، على اعتبار أنه يفتح لها المجال لتكون أ

معهد صندوق ا�يداع والتدبير ينظم أول نقاش ضمن سلسلة 
النقاشات الرقمية تحت شعار "رقمنة شركة الغد"



اإلتصال :
سامي صابر

Sami.saber@prmediacom.com
+212 661 39 99 76

كبــر مــن التركيــز، مــا يتيــح  المنافســة يف الســوق (علــى المســتوى المحلــي والــدويل كذلــك)، وتحصــل علــى تجربــة زبنــاء مختلفــة وبقــدرة أ
يف النهاية تحقيق أرباح جديدة.

"يجــب علينــا التحــرك والعمــل بســرعة. يف هــذا الوقــت، الذيــن يتخــذون القــرارات بســرعة هــم الذيــن يحققــون الخطــوات الكبــرى، وليــس 
العكــس، ففــي هــذا المجــال، الحجــم ال يعنــي أي شــيء قطعيــا"، يقــول هشــام عــرايق الحســيني. وختــم مهــدي كتــاين بالقــول :"لدنيــا 
فرصة استثنائية يمكن استغاللها أحسن استغالل هي: أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". يجب علينا جميعا وبدون استثناء 

أن نستفيد إيجابيا من األزمة الصحية، والعمل على مواصلة تحقيق ما قمنا به بشكل عاجل، يوميا وعلى الدوام".

نبذة عن معهد صندوق اإليداع والتدبير
معهــد صنــدوق اإليــداع والتدبيــر هــي منظومــة إيصــال يتــم االعتمــاد عليهــا يف تحويــل المعلومــات إىل معــارف جديــدة مشــتركة، الغايــة 

منها إثراء وعدم مجموعة صندوق اإليداع والتدبير يف كل ما يخص معرفة بيئتها االجتماعية واالقتصادية وممارساتها.
ويشــجع المعهــد  علــى إيجــاد مجــال للتفكيــر بإمكانــه تعزيــز ظهــور أفــكار مبتكــرة وحلــول بنــاءة يف ســياق المناقشــات المواضيعيــة 

الوطنية الرئيسية.


