
 

 بالغ صحفي 

إلى جانب  يقترح خدمات رقمية جديدة ومتبادلة لألداء  : مركز النقدياتاألداء على الهواتف الذكية

 أجهزة لألداء اإللكتروني من الجيل الجديد

 

. في إطار  مواصلته للمجهودات الرامية إلى لتطوير املعامالت اإللكترونية، مركز النقديات يبادر   إلى اعتماد  بنية 

تحتية شاملة لقبول األداءات على الهواتف الذكية بدون تماس لدى مهنيي التوزيع الكبير،محالت  األكالت 

 السريعة ومحطات الوقود.  

  

صحاب املحالت التجارية لقبول سعيا منه إلتاحة الفرصة أمام أ -2020يونيو  15الدار البيضاء، 

مختلف األدوات الرقمية لألداء واستحسان األداء بدون تماس، مركز النقديات يبادر إلى اعتماد بنية 

 تحتية شاملة لألداء على الهواتف الذكية لدى مهنيي التوزيع الكبير ومتاجر القرب. 

 

ت األكالت الخفيفة ع الكبير، محال ومن اآلن فصاعدا، يضع مركز النقديات رهن إشارة مهنيي التوزي

أجهزة جديدة لألداء من الجيل الجديد لقبول األداءات املتبادلة ما بين الهواتف  ومحطات الوقود

، وتتيح الظهور اإللكتروني "واليت-م"لجميع مستعملي املحفظة الذكية الذكية. هذه األجهزة موجهة 

وتفاصيل املعاملة التجارية. وما على صاحب  يعرف بالتاجر الذي ( QR) ةالسريعاالستجابة لرمز 

 . كما ترخصسوى تصوير هذا الرمز إلنجاز عملية األداء  "واليت-م"لهاتف الذكي املتضمن لتطبيق ا

تلك سابقة باملغرب لم نشهد لها بدون تماس، و  "واليت-م"عبر املحفظة الذكية هذه األجهزة األداء 

 مثيال من قبل. 

 

ء والبنوك التوفر على واليت لجميع مؤسسات األدا-حاملي املحفظة الذكية ماليوم، أصبح بإمكان "

نحو  والتي نعتبرها لبنة ضروريةأجهزة تتيح التفعيل الحقيقي ملنظومة األداء على الهواتف الذكية، 



شمولية مالية اكبر وأوسع. نفس اآللية تتيح تجربة لألداء تحقيق توسيع رقمنة عمليات األداء اليومي و 

لناصري، مدير كما صرح بذلك ميكائيل ا "يحترم إجراءات التباعد االجتماعي،سلس والسهل الذي ال

 عام مركز النقديات. 

 

 Alipayإلى االبتكار باقتراح تطبيق األداء  2019سيق ملركز النقديات أن لجأ في شهر نونبر  هذا، وقد

صينيين. وتأتي هذه التجربة الناجحة خصيصا لفائدة السياح ال املتوفر عبر ربوع اململكة، واملوجه

لتؤكد ولتبرز بامللموس التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه مركز النقديات وقدرته الفائقة  ةوالواعد

 من األداءات الرقمية الضرورية باملعامالت اليومية.  على التحكم في سلسلة

 

مختلف  إزالة الطابع املادي عن رامية إلىتندرج هذه التدابير واإلجراءات في إطار مهمة مركز النقديات ال

وبعد انخراطه في املعامالت التجارية التي تشكل، بالنسبة لالقتصاد الوطني، فرصة حقيقية للنمو. 

فعل البسيط، السريع واآلمن ضمن هذا الوني، يطمح مركز النقديات إلى إدراج تطوير األداء اإللكتر

 العادات االستهالكية للمغاربة قاطبة. 

 التصاالت الصحفيين 

 وكالة موزاييك إيفنتس آند كو 
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