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منتــدى األعمال الــدويل لتكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت  AfricA iT Expo 2018 يف حلة جديدة!'

ــال  ــدى األعم ــل منت ــدار البيضــاء، ينتق ــه النســختني الســابقتني 2016 و2017 يف ال ــذي حققت ــر ال ــد النجــاح الكبي بع
الدولــي لتكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت AITEX- 2018 إلــى الربــاط بحلــة جديــدة! وبذلــك، تســتعد عاصمــة 
اململكــة الحتضــان النســخة الثالثــة مــن االجتمــاع الضخــم للمهنيــني والفاعلــني يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
يومــي 4 و5 أكتوبــر يف فنــدق ‘Sofitel حديقــة الــورود’. بتنظيمــه حتــت رعايــة وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار 
ــدى  ــة االســتثمارات والصــادرات ‘ AMDIE’، يعــود منت ــة لتنمي ــة املغربي واالقتصــاد الرقمــي، وبالشــراكة مــع الوكال
األعمــال الدولــي  AITEX- 2018  احلــدث الرئيســي الــذي تســهر علــى تنظيمــه الفدراليــة لتكنولوجيــا املعلومــات 
  AITEX- 2018 واالتصــاالت واخلدمــات املرحلــة ، بشــكل جديــد ومبتكــر. يف الواقــع، يتحــول منتــدى األعمــال
اليــوم إلــى منتــدى أعمــال دولــي ضخــم ميكــن جميــع املشــاركني   مــن التفاعــل واإلســتفادة مــن هــذا احلــدث بشــكل 

أفضــل!

وتنظــم هــذه النســخة الثالثــة حــول موضــوع: »رهــان الرقمنــة إلفريقيا املســتقبل«.
وهــو موضــوع واعــد يف ضــوء الثــورة التكنولوجيــة التــي تشــهدها القــارة اليــوم. هــذا ومتثــل التكنولوجيــات اجلديــدة 

ناقــًا للتنميــة يف أفريقيــا كمــا تشــكل حتديــاً اقتصاديــاً رئيســياً.

األعمــال  منتــدى  وســيتيح  االبتــكار.  علــى  األفريقــي  الشــباب  قــدرة  مــن  التكنولوجيــات  هــذه  تعــزز  كمــا 
ــد  ــاع القــرار كحــدث ســنوي رائ ــدة الســنوية  لكافــة صن ــح جــزًءا ال يتجــزأ مــن األجن ــذي أصب AITEX- 2018، ال
لتكنولوجيــا املعلومــات يف املغــرب، ويتيــح الفرصــة جلميــع الفاعلــني يف القــارة وخارجهــا مناقشــة أحــدث االبتــكارات يف 
هــذا القطــاع وتأثيرهــا االقتصــادي واملجتمعــي. ومــن املتوقــع أن يكــون هنــاك حوالــي ألــف مشــترك، علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي، ميثلــون حوالــي 15 بلــداً. باعتبــاره فضــاء للقــاءات املثمــرة، ولقــاءات األعمــال بامتيــاز.  يهــدف هــذا 
الشــكل اجلديــد ملنتــدى األعمــال الدولــي  AITEX- 2018 إلــى منــح االبتــكار والــذكاء االصطناعــي اهتمامــاً واســعاً،   

الشــئ الــذي يشــجع املنظمــات دخــول يف العصــر الرقمــي. 
يتمثــل طمــوح الفدراليــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واخلدمــات املرحلــة  وشــركائها يف املســاهمة بشــكل كبيــر 

يف توفيــر الظــروف خللــق بيئــة مائمــة ومنــاخ أعمــال يدعــم تطويــر االقتصــاد الرقمــي علــى املســتوى القــاري.
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أهداف المنتدى
• متوقــع املنتــدى كواجهــة لتكنولوجيــا املعلومــات للقارة اإلفريقية.

• تعزيــز التبادالت جنوب/جنوب وشــمال/جنوب.

• عرض مشــاريع مبتكرة وصناع القرار. 

• برمجة محاضرات عالية املســتوى ينشــطها خبراء مشــهورون.

• عــرض أحــدث االبتــكارات وتعزيــز احللــول واملنتجات واخلدمــات يف Afritech/ القرية التجريبية.

.e.Gov  تعزيــز اخلدمــات املوجهــة للمواطن/منصــات احلكومــة  الرقمية •

مكانة مهمة
ــي   ــال الدول ــدى األعم ــل منت ــة يف جع ــات املرحل ــات واالتصــاالت واخلدم ــا املعلوم ــة لتكنولوجي ــوح الفدرالي ــل طم يتمث
اســتدامته  للقــارة، وضمــان  الرئيســي  املعلومــات، احلــدث  لتكنولوجيــا  دولــي  أعمــال  كمنتــدى   AITEX- 2018
ووضعــه يف جــدول األعمــال الســنوي للمواعيــد الهامــة ملهنيــي تكنولوجيــا املعلومــات يف أفريقيــا. ولذلــك يســعى 
'منتــدى األعمــال الدولــي   AITEX- 2018' إلــى أن يصبــح إطــاراً ممتــازاً للقــاءات بــني الفاعلــني ورجــال األعمــال 

ــة. ــة التنمي ــرة يف خدم ــة مبتك ــول تكنولوجي ــر فــرص اكتشــاف حل ــع توفي ــة، م األفارق

وجتــدر اإلشــارة إلــى أن النســخ الســابقة لســنتي 2016 و2017، التــي نظمــت حتــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
اجلالــة امللــك محمــد الســادس، ســلطت الضــوء، مــن بــني أمــور أخــرى، علــى تبــادل التجــارب الناجحــة واملعرفــة حــول 

ــدة. ــات اجلدي التقني

موضوعــات للنقاش يف منتدى األعمال
تســهر الفدراليــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واخلدمــات املرحلــة  علــى أن تكــون املوضوعــات التــي ســيتم 

تغطيتهــا خــال منتــدى األعمــال الدولــي AITEX- 2018 غنيــة باحملتــوى اجليــد إلثــراء معــارف املشــاركني. 

• اجلماعــات الترابيــة  الذكية يف خدمة أفريقيا.

• أفريقيا، قارة ســباقة إلى حتول رقمي  مســتدام.

Fablabs' )املختبــرات االنتاجية التشــاركية( يف قلــب التحديات الرقمية يف أفريقيا. ' •

• االبتــكارات التكنولوجية كــرد على حتديات منو أفريقيا.

• أفريقيــا الزراعية يجــب أن تكون إفريقيا رقمية.

• الصحــة اإللكترونيــة، وجهة اخلالص   اجلديد ألفريقيا.

ــي AITEX- 2018 خــال هــذه  ــدى األعمــال الدول ــع يف منت ــد مــن املواضي ــى العدي كمــا ســيتم تســليط الضــوء عل
ــا املعلومــات  ــات تكنولوجي ــة املشــاركني بتحدي ــى توعي ــار هــذه املوضوعــات املختلفة،إل ــة. ويهــدف اختي النســخة الثالث

واالبتــكار مــن أجــل تنميــة أفريقيــا.
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'AiTEx- 2018  شــركاء ' المنتدى  األعمال الدويل
ــدى أيضــاً بدعــم  ــع هــذا املنت ــة وزارة الصناعــة والتجــارة واالســتثمار واالقتصــاد الرقمــي، يتمت بتنظيمــه حتــت رعاي

قــوي مــن العديــد مــن الشــركاء الرائديــن الذيــن نذكــر منهــم:

• الوكالــة املغربيــة لتنميــة االســتثمارات والصــادرات )AMDIE( التــي تتمثــل مهمتهــا الرئيســية يف تعزيــز اســتثمارات 
وصــادرات اململكة.

.)ADD( وكالــة التنميــة الرقميــة •

.)MITC( تكنوبــارك الــدار البيضــاء •

 ,CGM ,CCG : فضــا عــن دعــم العديــد مــن الفاعلني واملنظمات

الدول المشاركة كضيوف شرف والدول الممثلة
دولتــي روانــدا وبنــن همــا ضيفتــا شــرف هــذه النســخة الثالثــة املخصصــة لألعمــال واالبتــكار بشــكل كامــل. عرفــت 

هاتــان الدولتــان اإلفريقيتــان يف الســنوات األخيــرة تطــوراً ملحوظــاً يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات.

عملــت دولــة روانــدا بجــد لتطويــر قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات، الــذي يعتبــر اآلن مــن بــني أحــد أكثــر القطاعــات 
ديناميكيــة يف منطقــة شــرق أفريقيــا.

بــدأت دولــة بنــني، العديــد مــن االســتراتيجيات التــي مكنت مــن تنامي قطاع تكنولوجيا املعلومات وتســارع االبتكار.

كمــا ســيعرف هــذا املنتــدی مشــاركة دول أخــرى أيضــا. وهــي الســنغال وســاحل العــاج والكاميــرون والكونغــو )برازافيــل( 
ونيجيريــا ومالــي وبوركينــا وتوغــو والســودان وتنزانيــا وتونــس وغينيــا كوناكــري.

وبلجيــكا  وكنــدا وسويســرا  والهنــد  والصــني  مثــل فرنســا  دعــوة دول  فقــد متــت  األفريقيــة،  القــارة  عــن  وبعيــدا 
ولوكســمبورغ.

وهــذا هــو مــا يعــزز البعــد الدولــي ملنتــدى األعمــال الدولــي  AITEX- 2018 الــذي تنظمــه الفدراليــة لتكنولوجيــا 
املعلومــات واالتصــاالت واألوفشــورينغ باملغــرب.

... Partnet
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برنامج غني واســتثنائي
يقتــرح منتــدى األعمــال الدولــي منتــدى األعمــال الدولــي  AITEX- 2018 برنامًجــا مكثًفــا واســتثنائياً للغايــة يهــدف 
إلــى وضــع االبتــكار يف قلــب احلــدث الــذي سيســتمر ملــدة يومــني. ســيقدم البرنامــج الــذي مت إعــداده علــى شــكل 6 
دورات لوحــات مختلفــة للمشــاركني: اكتســاب املعــارف خــال املؤمتــرات، اكتشــاف االبتــكارات يف القريــة التجريبيــة، 
ــن اليومــني داخــل  ــي ســتتخلل هذي ــة الت ــف اللحظــات القوي عقــد شــراكات خــال لقــاءات األعمــال ... وخــال مختل

مؤسســة مهنيــة عاليــة املســتوى.

وفيمــا يلي تفاصيل الدورات التدريبية الســتة للمنتدى:

مؤمتــرات عامــة : حيــث ســتتاح فرصــة احلديــث واملناقشــة ملمثلــي املؤسســات العموميــة املنحدريــن مــن مختلــف 
التنفيذيــني وممثلــي املنظمــات املختلفــة. البلــدان واخلبــراء وممثلــي اجلماعــات والباحثــني والرؤســاء 

القريــة التجريبيــة : ســيجمع هــذا اجلنــاح منــاذج رائــدة مــن التقنيــات العامليــة يف شــتى املجــاالت وابتــكارات 360° 
مثــل احلوســبة الســحابية الســحابة والبيانــات الكبــرى  الضخمــة واألجهــزة املتصلــة والروبــوت والــذكاء االصطناعــي. 

كمــا ستشــكل هــذه القريــة اإلضافــة اجلوهريــة  ملعــرض هــذه الســنة

Afritech : ســيتم اقتــراح تركيــز قطاعــي علــى الشــركاء الراغبــني يف مواكبــة هــذا احلــدث املرجعــي يف القــارة 
واملســاهمة يف االبتــكار األفريقــي يف إطــار التنميــة املشــتركة والتجــارب املتبــادل

ــي مشــارك يف  ــن 1000 مهن ــر م ــي، وأكث ــاول دول ــة مق ــع وجــود مئ ــر، م لقــاءات األعمــال : فضــاء شــبكي ودي ومبتك
املنتــدى ومنصــة مخصصــة لربــط عاقــات األعمــال.

Side events : ســتوفر هــذه الــدورة رؤيــة واضحــة للمشــغلني والشــركات الراغبــة يف تقــدمي حلولهــا وأدواتهــا 
وتطبيقاتهــا، مبــا يف ذلــك تطبيقــات e.gov التــي تنشــرها العديــد مــن املنظمــات واملؤسســات.

Digital Art Street : حيــث يختلــط الفــن واملجــال الرقمــي بإميــاءة إلــى البعد املســتدام للقارة األفريقية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، متنــح  فضــاءات التشــبيك التــي يتــم تنظيمهــا خــال Africa networking afters التــي 
يســهر عليها، فرصة جلميع املشــاركني لنســج روابط وبناء شــراكات تســاعد على التنمية االقتصادية واالجتماعية للقارة.

كمــا يجــدر التذكيــر بــأن مواضيــع هــذه النســخة الثالثــة ســتكون مبثابــة عمليــة تســليط الضــوء علــى أكثــر االجتاهــات 
تقدمــا يف املجــال الرقمــي يف القــارة. كمــا أن هــدف منتــدى األعمــال الدولــي  AITEX- 2018 هــو دعــم ديناميكيــة 

تنظيــم املشــاريع يف القــارة مــن خــال إطــار مناســب مــن االجتماعــات بــني مديــري الشــركات والشــركات الناشــئة.

متدخلون وخبراء مشــهورون عالمًيا
وكمــا جــرت عليــه العــادة، ســتعمل مجموعــة مــن املتدخلــني واخلبــراء واملبتكريــن علــى تنشــيط فقــرات معــرض
 'Africa IT expo'. ويف هــذه الســنة أيضــاً، سيشــارك العديــد مــن املشــاركني يف هــذا احلــدث غيــر املســبوق 
ــة  ــزة املتصل ــات الضخمــة واألجه ــة والســحابة والبيان ــا املعلومــات والرقمي ــون تكنولوجي ــن ميثل ــني الذي ــني املهني مــن ب

ــة... ــا عــن القائم ــاب قريب ــذكاء االصطناعــي، ســيتم كشــف النق ــوت  وال والروب
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سلوى قرقري بلقزيز
)APebI( رئيســة الفدراليــة  لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واخلدمــات املرحلــة

Gfi Informatique Maroc الرئيســة واملديرة العامة لشــركة •

)AFEM( الرئيســة الشــرفية املؤسســة لرابطة ســيدات األعمال يف املغرب •

• رئيســة APebI )الفدراليــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واخلدمــات املرحلــة( - 2020-2018

• عضــو مجلــس إدارة CGEM )االحتــاد العــام للمؤسســات يف املغــرب(

)ADD( داخــل مجلــس إدارة وكالــة التنمية الرقمية CGEM املمثــل الدائــم لـــ •

عضــو ســابق يف االحتــاد االشــتراكي للقــوات الشــعبية يف مجلــس النــواب: عضــو يف جلنــة القطاعــات اإلنتاجيــة ، 
ــى 2011 ــة مــن 2007 إل ــة املالي عضــو يف جلن

حول الفدرالية لتكنولوجيا المعلومات 
)ApEbi(  واالتصاالت والخدمات المرحلة

تأسست الفدرالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  واخلدمات املرحلة  سنة 1989، وتتجلى أهدافها يف أن تكون:

جتمعــا مميــزا  للفاعلــني يف  قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات املغربــي مــن مهنيــني وجمعيــات وإطــارا متثيليــا جتــاه 
وشــركائها،  العموميــة  الســلطات 

وفاعــا قــادرا علــى تعزيــز املصالــح املهنيــة اجلماعيــة ألعضائهــا، وعلــى توفيــر الظــروف خللــق بيئــة مائمــة ومنــاخ 
أعمــال يدعــم تطويــر القطــاع واملشــغلني.


