
الرباط، 2 دجنرب 2022

تنفيذا لخريطة الطريق الخاصة باألداء عرب الهاتف املحمول، والتي تعد إحدى الرافعات الرئيسية ضمن االسرتاتيجية الوطنية للشمول املايل، أعد 

بنك املغرب، بالتعاون مع منظومة األداء عرب الهاتف املحمول، اسرتاتيجية للتواصل املؤسسايت ترمي إىل مواكبة تفعيل األداء عرب الهاتف املحمول. 

وتتمثل األهداف الرئيسية لهذه االسرتاتيجية فيام ييل:

إرساء مصداقية هذه الوسيلة الجديدة لألداء وتعزيز ثقة املواطنني يف استخدامها؛	 

تبسيط استخدامات األداء عرب الهاتف املحمول؛	 

الرتويج لعالمة »MarocPay« عىل الصعيد الوطني.	 

لهذه الغاية، قامت مجموعة األداء عرب الهاتف املحمول باملغرب )GP2M(، والتي يعد التواصل املؤسسايت من بني مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى 

إعالمي يتكون من عدة كبسوالت تلفزية وفواصل إذاعية تم إنجازها عىل نحو تعليمي ومبسط، مصحوبة بأمثلة عملية من أجل تقديم أكرب قدر 

من املعلومات حول األداء بواسطة الهاتف املحمول.

التي  تنفيذ خطة عملها  إطار  املايل ويف  للشمول  الوطنية  االسرتاتيجية  فاعال يف  الرقمية، بصفتها طرفا  التنمية  قامت وكالة  املنوال،  وعىل نفس 

تستهدف عىل الخصوص تطوير الشمول الرقمي، بالتوقيع عىل اتفاقية رشاكة مع مجموعة األداء عرب الهاتف املحمول باملغرب »GP2M« من أجل 

اإلسهام يف نرش دعامات هذا التواصل املؤسسايت عىل نطاق أوسع بغية تشجيع وترسيع تبني األداء عرب الهاتف املحمول عىل الصعيد الوطني.

الكبسوالت  إعالمية )نرش  بإطالق حملة  أكتوبر 2022  ابتداًء من 3   »GP2M« الرقمية و التنمية  االتفاقية، قامت وكالة  وتطبيقا ألحكام هذه 

التلفزية والفواصل اإلذاعية املذكورة(، تستمر ملدة ثالثة أشهر، وتروم الرتويج لألداء عرب الهاتف املحمول ولعالمة »MarocPay« لدى رشائح واسعة 

من الجمهور.

أطلقت  السوق 19 عرضا،  اإللكرتونية يف  املحافظ  بلغ عدد عروض  نهاية 2021 1،  املغرب مع  بنك  الصادرة عن  اإلحصائيات  وللتذكري، وحسب 

مؤسسات األداء 13 عرضا منها، ليصل بذلك إجاميل املحافظ املصدرة إىل ما يفوق 6,3 مليون محفظة.
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 هشام الزروايل
GP2M - املدير العام

 الهاتف: 07.70.382.560
hicham.zerouali@gp2m.ma :الربيد اإللكرتوين

التواصل الصحفي بنك املغرب:

 نعيم صقيل
مسؤول مصلحة اإلعالم

 الهاتف: 06.66.208.246
n.sqalli@bkam.ma :الربيد اإللكرتوين

التواصل الصحفي وكالة التنمية الرقمية:

مصلحة التواصل، والفعاليات والرتويج

 الهاتف: 06.61.669.834
presse@add.gov.ma :الربيد اإللكرتوين

1 املصدر: التقرير السنوي لبنك املغرب حول البنيات التحتية لألسواق املالية ووسائل األداء، ومراقبتها والشمول املايل يف سنة 2021.

إطالق حملة إعالمية للتحسيس والنهوض باألداء 
MarocPay عبر الهاتف المحمول وعالمة


