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 مقدمة
 

انتاج تكنولوجيات المعلومات وفي استخدام  متواصال  و كبيرا   نموا   في السنوات األخيرة لمغربشهد ا 
الهيكلة والتخطيط تدخل نشط في جميع الحكومات المتعاقبة عبر قد عزز هذا التطور من قبل و. االتصاالتو

 .والترويج المستمر لمختلف جوانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 
خلق قيمة الرغبة ل فيمات تحول إلى مجتمع المعلوهذا المجهود المستمر للهذا الهدف الرئيسي من  تمثلو 

 ةأدا تعتبراالمعلومات  تتكنولوجياحيث أن . نمواطنيلالرفاهية االجتماعية لومضافة وتحسين مستوى العيش 
 :أساسية لتحقيق التنمية البشرية واالقتصادية ال سيما عن طريق

 
 ؛الرئيسية إلنتاج القيمة المضافة االستخدام الفعال والكفء للمعلومات، كأحد العوامل • 

  تحقيق مكاسب كبيرة في اإلنتاجية من خالل توفير فرص إلنتاج ومعالجة وتخزين وتبادل  • 
 .المعلومات، وأيضا سهولة الوصول إليها 

 
وضع االستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في جميع مجاالت الحياة االقتصادية  قد شكلوهكذا، ف 

في هذا اإلطار وضع و .والقدرة التنافسية المستدامةولضمان البلد النم ملحة ة المغربية أولويةواالجتماعي
 .االتصاالتوثالث استراتيجيات وطنية لتكنولوجيات المعلومات منذ منتصف التسعينات المغرب 

 
 البلدان ضمن به الئقةلا المكانة يتبوأ المغرب جعل تستهدف المعالم واضحة وطموحات رؤية من ا  قانطال 

 والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة أطلقت، تصالالوا المعلومات تكنولوجيات مجال في النشيطة الصاعدة
 محمد الملك لةالالج لصاحب الفعلية الرئاسة تحت ،"9002 الرقمي المغرب" راتيجيةتاس 9002 سنة حديثةلا

 .السادس
 
 الوطني المجلس حكامته على ويسهر .ملموسا   ا  إجراء 32 من تتألف مبادرة 01 حول البرنامج ويتمحور 

 .درهم مليار 5،2 تبلغ ميزانية له صدتر  وقد. ولألا الوزير يرأسه الذي المعلومات لتكنولوجيات
 

 خدماتلا ،االجتماعي التحول: هي استراتيجية أولويات أربع تفعيل ىلإ حددةلما الطموحات جازنإ يستندو 
 معلومات،لا تكنولوجيات وصناعة متوسطة،لوا الصغرى تالمقاولا إنتاجية ن،يمرتفقلا ىلإ موجهةلا العمومية

 عملية إلنجاح أساسيتين رتاب  اعت للتنفيذ نوطريقتي البشري، مال والرأس الرقمية الثقة ماه للمواكبة ينء إجرا مع
 .(الميزانيةرصد والحكامة )  ماليةلا مواردلوا راتيجيةتسالا بتوجيه مرألا ويتعلق. تفعيله

 
 :رمي هذه اإلستراتيجية إلى تحقيق األهداف التاليةتو 

 

 ؛مليار درهم 92وتوفير ناتج داخلي خام إضافي يقدر بنح   •
 ؛منصب شغل إضافي 92 000إنشاء    •
في مقابل أسرة من بين كل   تمكين أسرة من بين كل ثالث أسر من االشتراك في خدمات االنترنت،   •
 ؛9001سنة  عشر أسر خالل 

تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال، من خالل ضمان تزويد وتجهيز مجموع    •
المؤسسات التعليمية بالوسائل المعلوماتية، وكذا الطلبة المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينا في  
 ؛مجال العلوم وتكنولوجيا اإلعالم والتواصل 

 .12 الى 02  من  لح الحكومة اإللكترونيةمصا  زيادة عدد   •
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 الفرقاء األساسيين في بناء مجتمع المعلوماتودور الحكومات   -أولا 
 

فمن  .جميع الفرقاء المعنيين خطوة أساسية لبناء مجتمع المعلوماتوتعتبر المشاركة الفعالة للحكومات  
صياغة االستراتيجيات التي تحشد جهود جميع المعنيين في مؤسسات الدولة والضروري اعتماد السياسات 

نشر الفرص التي يتيحها واالتصاالت والمعلومات  تشجعهم على استخدام تكنولوجياتوبمختلف قطاعاتها 
 .مجتمع المعلومات

 
 الستراتيجيات اإللكترونيةوسياسات مجتمع المعلومات الوطنية   -ألف

 
 الوطنية االستراتيجية 9002أطلق المغرب في أكتوبر ، في االقتصاد العالمي للمعرفة همن أجل إدماج 

بهدف تطوير الخدمات العمومية الموجهة  "9002 الرقمي المغرب" الرقمي واالقتصاد المعلومات لمجتمع
لمعلومات للمتعاملين مع اإلدارة وتحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة وتنمية صناعة تكنولوجيا ا

 .محليا  
 
  :جعل ترتكز استراتيجية المغرب الرقمي على نظرة شمولية ترمي إلى 
 

 ؛تكنولوجيات االتصال إحدى قاطرات التنمية البشرية 

 ؛تكنولوجيات االتصال مصدرا لالنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة للقطاعات االقتصادية واإلدارة 

  ؛االقتصاد الوطنيتكنولوجيات االتصال إحدى روافع 

 لمغرب كمركز تكنولوجي جهويا. 
 

 :تحديد أربع أولويات استراتيجيةتم في هذا اإلطار و 
 

  الصبيب العالي والولوج إلى وتيسير ولوج المواطنين لخدمات االنترنت ذ : التحول الجتماعي
 ؛عالم المعرفة

 االدارة من حاجيات مستعملي المرافق تقريب  : الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع اإلدارة
 ؛االدارية عبر البرنامج الطموح لإلدارة االلكترونية

  تشجيع استعمال المعلوميات وتقنيات االتصال الحديثة   : مردودية المقاولة الصغرى والمتوسطة
 ؛عبر دعم موجه القتناء التجهيزات من طرف المقاولة الصغرى والمتوسطة

  تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيات االتصال عبر دعم خلق فاعلين  : المعلوماتصناعة تكنولوجيات
وضع إجراءان إلى جانب   .محليين وتشجيع بروز أقطاب للتميز من خالل برامج تمويل مالئمة

 للتنفيذ اثنتين طريقتينوللمواكبة يتمثالن في تنمية الرأس المال البشري وتأسيس الثقة الرقمية 
 .تفعيل شروط الحكامة لقيادة االستراتيجيةويتمثالن في تعبئة الموارد المالية الضرورية 

 

استطاع المغرب أن يحقق حيث االستراتيجية الوطنية مشجعة على كل المستويات  على العموم فحصيلة 
 ".9002المغرب الرقمي " خطةخطوات متقدمة في ما يخص تطبيق األهداف المسطرة ضمن 

 
وفي تجهيز  ،في بلورة إطار تشريعي وتنظيمي مالئم ،بشكل خاص ،الحصيلة المشجعة تجلتهذه  

واستخدامها للتكنولوجيات الجديدة لإلعالم  ،المقاوالت الصغرى والمتوسطة والمقاوالت الصغيرة جدا  
 .عما تم تحقيقه في الجوانب المتعلقة ببرنامج الحكومة اإللكترونية فضال   ،واالتصال
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اإلشارة  تجدر، «التحول االجتماعي»يخص األولوية االستراتيجية األولى، التي أطلق عليها اسم  ففيما 
التجهيز بالمعدات والمبادرة األولى الهادفة إلى تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات إلى أنه في إطار 

الموجه لفائدة طلبة شعب الهندسة  ،«إنجاز»برنامج الضرورية بالنسبة للفاعلين في قطاع التعليم فقد مكن 
من القتناء حواسيب متنقلة يتم ربطها بشبكة األنترنت، ( في المائة 13)لتمكينهم من االستفادة من دعم الدولة 

أما  .في مرحلة الدكتوراه طالب  2300من بينهم  في مراحله األربعةطالب  90 000استهداف ما يناهز 
فقد تم بلوغ الهدف  باإلنترنت موصولة حواسيب بأجهزة األساتذة جهيزت بدعم يقضي الذي" نافذة"برنامج 

الهادف إلى تزويد جميع " جيني" في نفس الوقت عرف برنامج. أستاذ منه 030 00المسطر باستفادة 
نسبة بموارد متعددة الوسائط موصولة باإلنتيرنيت ( مؤسسة 2000أزيد من )المؤسسات المدرسية العمومية 

 . %10إنجاز تفوق 
 

األولوية، والتي تهم إحداث مراكز عمومية للولوج لخدمات األنترنت بالنسبة للمبادرة الثانية من نفس 
من  مركزا 27عرفت تجهيز فقد بالمناطق النائية والمهمشة مع تجهيزها بحواسيب وربطها بشبكة األنترنت، 

 .مستهدف 700أصل 
 

التي والتي تهم برنامج الحكومة اإللكترونية  9002الرقمي ضمن مخطط المغرب للألولوية الثانية  بالنسبة
تفعيل الهيئات القيادية الخاصة وخدمة موجهة للمتعاملين مع اإلدارة فقد تم إحداث  12تهدف إلى تنفيذ 

 .لكترونيةإة خدم 23ما يقرب عن  توفيربالبرنامج باإلضافة إلى 
 

المقاوالت الصغرى والمتوسطة لالستفادة من البرامج دعم ب المتعلقة األولوية الثالثةأما في ما يهم 
من برامج  مقاولة 922فقد تمت استفادة  والرفع من قدراتها التنافسية، تهاالمعلوماتية بأساس تعزيز مردودي

من العدد  %22أي ما يشكل  التي توفرها الحكومة لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة" مساندة"الدعم 
إضافة إلى ذلك تمت استفادة أكثر من  .ألساس قطاعات النسيج والسيارات والصناعة الغذائيةوتهم با المستهدف

ات المعلومات تكوينية في قطاع تكنولوجيومتوسطة من عمليات تحسيسية ومسير مقاولة صغرى  2 000
  (.الجواز الرقمي"/انفتاح"برنامج )
 

تكنولوجيات المعلومات فقد تم خلق صندوق  في إطار األولوية الرابعة التي تسعى إلى تنمية صناعات
مليون درهم من أجل وضع حلول تمويلية  000خاص من نوع رأسمال المخاطرة بقيمة  -استثمار عمومي

  .مشروع 02تمويل ساهم هذا األخير في هذا النطاق في و.  مخصصة لفاعلي قطاع تكنولوجيات المعلومات
  

ا يخص عملية إعداد بنيات استقبال تكنولوجية جهوية إلى افتتاح تجدر اإلشارة في نفس األولوية لكن فيم
قرب بداية ومقاولة بها  23اسقرار والتي مكنت من جلب و 9009 يرة التكنولوجية للرباط في يوليوالحظ

 . األشغال بالحظيرة التكنولوجية لطنجة
 

ثقة لكسب  الظروف المناسبةإرساء إلى يهدف وفه( الثقة الرقمية)إجراء المواكبة األول فيما يخص 
 :يرتكز على ثالث مبادرات أساسيةو  .المواطنين والمقاوالت في االقتصاد الرقمي

 

لمصادقة على القانون القاضي بتحديد تدابير افي هذا اإلطار تم  : تأهيل وتعزيز اإلطار القانوني: 1المبادرة 
حماية إصدار القانون القاضي بكذلك و على الخط حماية المستهلكين فيما يخص وال سيما، لحماية المستهلكين

دراسة شاملة لتأهيل وتعزيز  نجازإباإلضافة إلى . وكذا نصوصه التطبيقية المعطيات ذات الطابع الشخصي
خلصت إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بالمدونة الرقمية  اإلطار التشريعي والقانوني في مجال الثقة الرقمية

 .بهدف مواكبة التحول الذي تعرفه البالد إلى مجتمع للمعرفة
 

مكلفة بمساعدة الفاعلين في الداعمة الهيئات البخصوص وضع : وضع الهياكل التنظيمية المالئمة: 2المبادرة 
 :، فقد تمالمجتمع حول إشكاليات أمن نظم المعلومات
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 ؛إحداث اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم المعلومات 
 ؛إحداث المديرية العامة ألمن نظم المعلومات 
  إنجاز المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث األمن المعلوماتية(MA-CERT)؛ 
 ؛ مقدم خدمات المصادقة اإللكتروني اعتماد بريد المغرب كأول 

  المعطيات ذات الطابع الشخصيتفعيل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية. 
 

بخصوص تحسيس وتوعية  :الترويج والتحسيس بأمن األنظمة المعلوماتية لدى الفاعلين بالمجتمع: 3المبادرة 
ال بأهمية تنمية الثقة الرقمية لمواكبة تطور مج( المواطنين والمقاوالت واإلدارات)الفاعلين في المجتمع 

 :تكنولوجيات المعلومات، فقد تم
 

  العمل على الترويج لعالمة الثقة(Label e-thiq@)  الخاصة بمواقع المتاجرة على الخط، التي تم
ها في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والكونفدرالية ؤإنشا

لتسويق اإللكتروني العامة لمقاوالت المغرب من أجل بناء الثقة لدى المستهلكين عبر الخط في مواقع ا
 ؛تعزيز تطوير التجارة اإللكترونيةو

 إنجاز البوابة الوطنية ألمن نظم المعلومات بهدف تحسيس وإبالغ الفاعلين في المجتمع؛ 

 إنجاز دراسة إلعداد خطة التواصل لتنظيم حمالت تواصلية وتحسيسية حول أمن نظم المعلومات؛ 

 نظم المعلومات على مستوى الجامعات ومدارس  تنظيم ندوة وطنية حول التكوين في مجال أمن
المهندسين لتبادل الخبرات والتجارب الدولية والوطنية في هذا المجال، وعلى إثرها تمت بلورة خطة 

 عمل لتعميم هذا التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل؛

  المعلومات؛لفائدة القضاة حول الجريمة اإللكترونية وأمن نظم  يةتكويندورات تنظيم 
 

تم اتخاذ التدابير الكفيلة للنهوض بالعنصر فقد ( الرأسمال البشري)بالنسبة إلجراء المواكبة الثاني  
 :سوق الشغل، نذكر منها على الخصوصمة التكوين مع حاجيات ئالبشري من خالل وضع آليات لمال

 
  وضع حكامة وطنية لتدبير الرأسمال البشري، •
  تستجيب لحاجيات قطاع التكنولوجيات الحديثة،إحداث برامج للتكوين  •
  .تحسين جاهزية خريجي  برامج التكوين للشغل •

 
تم تفعيل االتفاقيات الموقعة مع الفاعلين من القطاع الخاص والقطاع العام إلحداث وتدبير برامج عليه و  

 :عبر للتكوين تراعي الحاجيات المتوقعة
 

لفائدة  شركات قطاع ترحيل الخدمات بالتعاون مع اإلتحاد العام لمقاوالت  وضع برنامج شامل للتكوين •
 . الجمعيات المهنية المعنيةوالمغرب 

أجل خلق المورد   بتأهيل وذلك لتلبية حاجيات الشركات منوأ مالئمة التكوين األولي سواء بشهادة •
 .المناسب للتشغيل

" Call Académie"من خالل إحداث وتفعيل برنامج  استعجالي لتأهيل الموارد البشرية،تفعيل برنامج  •
تم تشغيل أكثر من  في إطار هذا البرنامج،ونشير أنه . االتصال لتلبية حاجيات شركات قطاع مراكز

  .من األشخاص المكونين% 33
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 " 2231المغرب الرقمي : "نعم  االتصاالتووجود استراتيجية لتكنولوجيات المعلومات 

 2231إلى غاية  2229أكتوبر  االستراتيجيةتاريخ اعتماد 

 اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن االستراتيجية
 التكنولوجيات الحديثةوالتجارة ووزارة الصناعة 

Ministry of Industry, Trade and New Technologies 
 جيدة وتيرة تنفيذ االستراتيجية

 

 الشراكة متعددة القطاعاتوالخاص أوالشراكة بين القطاعين العام   -باء
 

تعد استراتيجية مجتمع المعلومات واالقتصاد الرقمي ثمرة عمل تشاركي تم إنجازه من طرف مجموع 
تم التوقيع على أربع  ،في هذا اإلطارو. الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة واالعالم

المغرب »واألبناك، في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية اتفاقيات، بين الحكومة وفاعلين مؤسساتيين 
 .على أرض الواقع« الرقمي
 

وتتعلق االتفاقية األولى بقطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين، وتسعى إلى تحديد التزامات 
ب من األطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة االلكترونية يمكن المواطنين بالمغر

الحالة المدنية »الولوج إلى خدمات اإلدارات من خالل شبكة االنترنت، ومن بينها على الخصوص 
 .وكذا الخدمات الخاصة الموجهة للمقاولين من قبيل خلق المقاوالت وأداء الضرائب« االلكترونية

 
عرض التمويل  أما االتفاقية الثانية فتتعلق بمجال تغيير المجتمع عبر التربية، حيث تروم تطوير

ثمانين ألفا من المهندسين والطلبة الذين و، الذي يمتد على خمس سنوات، ويتطلع إلى تمكين نح«إنجاز»
يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا اإلعالم والتواصل، من الحصول على حاسوب محمول 

 .مرتبط باالنترنت بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين بالمائة
 

وتتعلق االتفاقية الثالثة بمجال تغيير المجتمع عبر االنترنت الموجه للعموم، حيث يتم بموجبها إحداث 
مراكز للولوج الجماعي لالنترنت، ستمكن المواطنين والسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات 

  . االتصاالتية
 

االعالم، من خالل إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة وتهم االتفاقية الرابعة مجال قطب تكنولوجيات 
ويروم هذا الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع . مليون درهم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  .التكنولوجية المبتكرة بالمغرب والسيما في قطاعات نشر البرامج والخدمات
 

نبثقة من منظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة استعمال هناك عدة مبادرات مكما تجدر اإلشارة إلى أن 
دورها في تقريب المسافات خصوصا و هميتهاأتكنولوجيات المعلومات في مختلف الميادين وكذا للتحسيس ب

الذي مغرب ال TechCampنامج رب: كر منها على وجه الخصوص ال الحصرنذ. بالنسبة لساكنة المناطق الريفية
منظمات المجتمع المدني التحديات الراهنة التي تواجهها مع منظمات وجمعيات اخرى في فيه ملتقى تتقاسم وه

خبراء في ميدان التكنولوجيا بهدف طرح أفكار حول الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في ونفس الميدان 
أفريقيا الذين يعملون  هذا الحدث التفاعلي يجمع خبراء التكنولوجيا من أمريكا وشمال. التصدي لهذه التحديات

مع المنظمات الغير الحكومية ومهتمين بمواقع التواصل االجتماعي اليجاد حلول مبتكرة منخفضة التكلفة 
 .لمعالجة مشاكل اجتماعية حقيقية باستخدام التكنولوجيا
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 التصالتوالبنية األساسية لتكنولوجيات المعلومات   -ثانياا 
 

بالتالي واالتصاالت ركنا أساسيا لتقليص الفجوة الرقمية وتعتبر البنية األساسية لتكنولوجيات المعلومات  
االتصاالت مع والوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والتنمية العالمية المستدامة وتحقيق هدف الشمول الرقمي 

الدول التي يمر اقتصادها بمرحلة والمتبعة في الدول النامية واألخذ في االعتبار جميع الحلول ذات الصلة 
خاصة في المناطق النائية والهدف من ذلك تأمين االتصال اآلمن على المستويين الوطني واإلقليمي، و. انتقالية

 .اإلقليميوالمهمشة على المستويين الوطني و
 

 البيئة التنظيميةوهيكلة السوق   -ألف
  

عملية إعادة هيكلة قطاع االتصاالت التي ت رجمت أساسا من خالل  واخر التسعيناتمنذ أاشر المغرب ب 

ويتعلق األمر . ، الذي يعتبر منعطفا حاسما في تدبير القطاع من خالل األهداف المحددة96-20اعتماد القانون 

  :بما يلي
 

  الشريفة لفائدة إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع المنافسة  جعل قطاع االتصاالت يتوفر على
 مستعملي الشبكات وخدمات االتصاالت؛

  متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات عبر تشجيع المبادرات الرامية إلى تكييفها مع التطور
  التكنولوجي والتقدم العلمي؛

 تقديم خدمات عمومية لجميع شرائح المجتمع، هذا في إطار مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية؛  

 بشكل يسمح  االقتصاد الوطني بوسائل التواصل المعتمدة على تكنولوجيات تتطور باستمرار  تزويد
 له بالمزيد من االنفتاح واالندماج في االقتصاد العالمي؛

 تنشيط قطاع البريد عبر فتح البريد السريع الدولي أمام المنافسة؛ 

 غير مباشرة مرتبطة بالقطاعوتشجيع إحداث فرص شغل مباشرة أ.  
 

نات سوق االتصاالت أمام بتحرير قطاع االتصاالت وفتح مختلف مكو 96-20وقد سمح القانون  

 :باالتصاالت عبر إحداث  كما فصل القانون المذكور أنشطة البريد عن تلك المتعلقة . المنافسة
 

  بريد المغرب: مؤسسة عمومية للبريد. 

   اتصاالت المغرب: شركة مساَهمة لالتصاالت.  
 

على ذلك، فقد أحدث هذا القانون الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت التي أنيطت بها مهمة تقنين  وعالوة 
ومراقبة قطاع االتصاالت من خالل السهر على منافسة سليمة وشريفة بين مختلف المتعهدين لفائدة مستعملي 

 . شبكات وخدمات االتصاالت
 
واالنفتاح على  الليبرالية دها المغرب والتي ارتكزت علىاالختيارات االقتصادية الكبرى التي اعتم هذه  

في إحداث  ثورة اتصاالت داخل المجتمع المغربي من خالل التطور الهائل في  تساهم األسواق الدولية،

على الصعيد  يحتل موقعا متميزا   مما جعل قطاع االتصاالت في المغرب. وشبكة اإلنترنت الهاتف استخدام

 .بالنظر إلى حجم االستثمارات المرصودة لتحديثه وعصرنته ،في السنوات األخيرة كبيرا   شهد تطورا  يوعربي ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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بعد خوصصة  ،بعد سياسة التحرير التي عرفها القطاع بصفة خاصةنوعية الزة قد تعززت هذه القفو 
ومنح العديد من الرخص في مجال الهاتف المحمول والثابت وفي مجال  ،(اتصاالت المغرب)الفاعل التاريخي 

  . االتصاالت عبر األقمار االصطناعية لشركات وطنية ودولية

 
هي شركة و" ميديتل"رب التاريخية، وتقاسم السوق المغربية لالتصاالت كل من شركة اتصاالت المغي 

 "وانا كوربورايت"، التي تعتبر ثمرة شراكة بين شركتي "إنوي"الفرنسية، وشركة  "فيفندي"تابعة لمجموعة 
 .الكويتية لالتصاالت "زين"المغربية و

 
أسهم  ،أن دخول عدد من الشركات الرائدة عالميا مجال المنافسة في سوق االتصاالت في المغرب كما 

باإلضافة . بشكل كبير في خفض أسعار الوحدات الهاتفية وزاد من وتيرة جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين
 ،أن تعزيز البنيات التحتية ذات الصلة بقطاع االتصال وزيادة شبكات الخطوط في مختلف مناطق المملكة إلى
على صعيد تطوير الخدمات المقدمة وله انعكاسات إيجابية سواء على مستوى جلب االستثمارات األجنبية أكان 

القطاع الواعد والتي تشتغل في كبريات أن الخبرات المغربية العاملة في هذا  كما  .لفائدة المستهلك المغربي

 .كفاءتها وتكوينها العالل اتحظى باحترام كبير ومتزايد نظر ،شركات االتصاالت العالمية
 

 تنافسية خدمات الهاتف النقال

 تنافسية خدمات الهاتف الثابت

 تنافسية خدمات اإلنترنت

 
 التصالتوتكنولوجيات المعلومات  انتشار  -باء

  

االتصال حيث تقدم إلى ومغرب ترتيبه العالمي على مستوى دليل تطوير تكنولوجيات المعلومات حسن ال 
 .2232سنة  92مقابل المرتبة  2233سنة  92المرتبة 

 
 تقدماشهد العام الماضي للوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت، فقد  2232حسب أرقام التقرير السنوي و 

حيث ارتفعت كل المؤشرات الرئيسية . المعلومات واالتصال تتكنولوجيااستعمال وولوج نسب  مضطردا في
  .عدة سنواتباستثناء عدد خطوط الهاتف الثابت الذي يشهد تراجعا منذ 

 
بلغ عدد قد و. 2232نهاية سنة  %322قاربت نسبة النفاذ عرف سوق الهاتف النقال نموا مستمرا، حيث  

 من المنخرطين العدد المهم اهذ. 2233مقارنة مع سنة   %7تقارب مليون أي بزيادة سنوية  19المشتركين 

موزع بنسب متفاوة بين الفاعلين األساسيين للقطاع حيث تعود الحصة األكبر لشركة اتصاالت المغرب بنسبة 

 .%25ب  إنويثم شركة  %29متبوعة بشركة ميديتيلكوم ب   06%
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت: المصدر )*( 

 
ما وهو 2233مليون سنة  6،1مليون مقابل  1،1بالنسبة للهاتف الثابت فقد بلغ إجمالي عدد المشتركين  

في  % 32وصلت نسبة نفاذ الهاتف الثابت إلى حدود  ،بعد هذا التراجعو. % 8يمثل انخفاضا سنويا بحوالي 

مليون  2أي  % 57محدود تناهز  بتنقلمع اإلشارة إلى أن نسبة المشتركين في هذه الخدمة  .2232نهاية 

 .منخرط
 

 
 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت: المصدر )*( 

 
سنوي لعدد المشتركين وفقد واصل نهجه التصاعدي حيث عرف نم ،اإلنترنيتشبكة سوق فيما يهم  

 .%32نفاذ تتجاوز النسبة  بذلك أصبحتو مليون 0ببلوغهم ما يقرب عن  %25يقارب 
 
 محصته تبلغ حيث "3G" الثالث الجيل النقال من اإلنترنت في المشتركين االنترنت فئة سوق على تهيمن 

يقدر العدد اإلجمالي لمستعملي األنترنت بالمغرب و .2232 نهاية إلى حدود( مليون مشترك 1،1) % 81

 .مليون مستعمل 32بحوالي 

9,337 
12,393 

14,900 

19,188 
22,294 

25,077 

30,503 

34,975 
37,422 

0.00% 

20.00% 

40.00% 

60.00% 

80.00% 

100.00% 

120.00% 

140.00% 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

 2012يونيو 2011يونيو 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 نفاذ الهاتف المتنقل  نسبة نمو و 

حظيرة الهاتف المتنقل       نسبة نفاد الهاتف المتنقل

1309 1341 1266 

2394 

2991 

3516 
3749 3646 

3445 

0.00% 

2.00% 

4.00% 

6.00% 

8.00% 

10.00% 

12.00% 

14.00% 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

 2012يونيو 2011يونيو 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 نفاذ الهاتف الثابت نسبةنمو و 

 نسبة نفاد الهاتف الثابت حظيرة الهاتف الثابت



-9- 
 

 

 
 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت: المصدر)*( : 

 
 نطاق أسماءالمهم الذي عرفه سوق اإلنترنت في إعطاء قفزة نوعية في عدد المشتركين في وساهم النم 

مقارنة مع سنة  %33وصل إلى  نموا   مسجال    2232في نهاية  نطاق 06،822الذي فاق " ma." االنترنت

2233. 
 

 
 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت: المصدر )*( 

 

مليون وحدة بزيادة أربع  7بأسطول إجمالي يفوق  %72تجهيز األسر بالنسبة للحواسب فقد بلغت نسبة  
من الحظيرة اإلجمالية، مع  %32تمثل الحواسب الشخصية المحمولة و .9000نقاط مئوية مقارنة مع سنة 

 .أكثر ومن األسر تتوفر على حاسوبين أ %20اإلشارة إلى أن 
 

 تطوير خدمات جديدةوالتصالت والمشاريع في البنية األساسية لتكنولوجيات المعلومات /المبادرات -جيم
 

تهدف تم اتخاذ عدة تدابير  9002في إطار التوجهات العامة لتطوير قطاع االتصاالت في أفق سنة  
 :باألساس إلى 
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 دعم االستثمار في القطاع باعتباره قطب رئيسي في تنمية االقتصاد المغربي؛ 

  تقليص الهوة الرقمية؛وإقامة بنيات تحتية مالئمة لتطوير االستعمال 

  فير الشروط الكفيلة بإحداث تخفيضات في أسعارها اإلنترنت بتووتوسيع الولوج إلى خدمات الهاتف
 لجعلها في متناول جل شرائح المجتمع؛

 تنشيط رفعات التقنين من أجل تنمية المنافسة بين مختلف الفاعلين. 
 
 : التركيز على تم هذا الصدد،في و 
    

 ؛تفعيل إجراءات الضبط والتقنين  
   ؛وضع مخطط عمل وطني للنهوض باإلنترنيت ذي الصبيب العالي جدا 

 مراجعة اإلطار القانوني. 
 

بتحديد أسعار الربط البيني لتحفيز خفض أسعار تم تفعيل اإلجراء المتعلق  :تفعيل إجراءات الضبط والتقنين -0
 .المواصالت وسن قاعدة الالثماثل وعدم التمييز التعريفيخدمات 

 
 المكالمةسعر  وصلفقد  ،(ARPM)على العائد المتوسط للدقيقة  ، وقياسا  نقالففي ما يخص الهاتف ال 
 0.21) 9000مقارنة مع سنة  %90، مسجال بذلك انخفاضا يقدر بنسبة 9009درهم سنة  0.29إلى دقيقة لل

 . (درهم للدقيقة
 
كما سجل متوسط االستعمال الشهري من المكالمات الصادرة حسب الزبون، بالنسبة لمشتركي الهاتف  
 .         دقيقة لكل زبون 22، حيث بلغ المتوسط الشهري لالستعمال سنةخالل نفس ال %02، نموا يقدر ب نقالال
 
انخفاضا كذلك وهأما بخصوص أسعار الهاتف الثابت، فنسجل أن نسبة العائد المتوسط للدقيقة عرف  

 . 9009 فيدرهم للدقيقة  0.17، إلى 9000سنة درهم للدقيقة  0.27من حيث انتقل ، %00بنسبة 
 

الشهرية ، إذ عرف متوسط الفاتورة نفس االتجاهاإلنترنيت، فقد عرفت أسعار خدماتها  شبكة وبخصوص 
 سنةدرهما  23 مقابال 9009 سنةدرهما خالل  37إلى وصل  حيث، %91لكل زبون انخفاضا يقدر بنسبة 

9000. 
 

، حيث انتقل %20يقدر بـ  بدورها انخفاضا  ( 3G)وعرفت أسعار خدمات اإلنترنيت من الجيل الثالث  
 .                   9009خالل سنة  درهما   22إلى  9000 في درهما   37المتوسط الشهري لهذه الفاتورة من 

 

 029، فقد انتقل المتوسط الشهري لهذه الفاتورة من (ADSL)أما بالنسبة لإلنترنيت بالصبيب العالي  
 .%3 ةنسبب بذلك انخفاضا   ، مسجال  9009خالل سنة  درهما   093، إلى 9000 في درهما  

  

يعد مشروع النهوض بالصبيب  :العالي جدا  وضع مخطط عمل وطني للنهوض باإلنترنيت ذي الصبيب  -9
ويأتي هذا في إطار . 9002أفق سنة أحد األوراش الرئيسية التي تمت برمجتها في  العالي والعالي جدا  

تتطلب استعمال التكنولوجيات التي و المغربعرفها يمواكبة المخططات التنموية واألوراش الكبرى التي 
توفير المزيد من البنيات التحتية لالتصاالت ذات فعالية  تستوجبحيث إن دعم مثل هذه األوراش . الحديثة

بالنسبة لمجموع  العالي جدا  وت ذي الصبيب العالي الولوج إلى اإلنترن مضطردةقصوى تؤمن بوتيرة 
 .التراب الوطني
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  االتصاالتحالة تغطية المملكة بشبكات:  
 

 امنه  99%أن جماعة محلية نجد 0323 أصليتوفر المغرب بصفة إجمالية، على تغطية جيدة، فمن  
، توفر الخدمات الصوتية GSMتتوفر على تغطية بواسطة التكنولوجيات المتنقلة من نوع ( من الساكنة  %22)
تتوفر على  ( من الساكنة 23%) من هذه الجماعات 50%كما أن  .خدمات اإلنترنيت ذي الصبيب المنخفضو

 55%و ، توفر خدمات اإلنترنيت ذي الصبيب العاليADSLتغطية بواسطة خدمات اإلنترنيت الثابت من نوع 
،  3Gالثالثتتوفر على تغطية بواسطة التكنولوجيات المتنقلة من الجيل ( من الساكنة 10%)من هذه الجماعات

 .العاليتوفر خدمات اإلنترنيت المتنقل بالصبيب 
 

   العالي جداوإنجاز برنامج الصبيب العالي ومحاور مخطط العمل لتفعيل أهم: 
 

  منح تراخيص إلنجاز واستغالل شبكات االتصاالت المتنقلة من الجيل الرابع(4G)؛ 
  إقامة الشبكات الالسلكية من نوعWIFI خارجي (WIFI Outdoor)؛  
  بالبنيات التحتية للصبيب العالي جدا باأللياف البصرية؛تجهيز البنايات الجديدة ومناطق األنشطة 
   ؛مراجعة اإلطار القانوني المطبق على إقامة البنيات التحتية للصبيب العالي والعالي جدا 
 

المتعلق بالبريد واالتصاالت ونصوصه  تم إدخال عدة تعديالت على القانونت  :مراجعة اإلطار القانوني -2
 :على الخصوص تهم ،التطبيقية

 

 إدراج مفاهيم جديدة تهم الولوج إلى شبكات المتعهدين وخدمة التجوال الوطني؛  •

 تأطير بعض الجوانب الخاصة بالعالقة بين المتعهدين والمستهلك؛ •

توضيح المقتضيات المنظمة القتسام البنيات التحتية بين المتعهدين، وذلك عبر تحديد االلتزامات  •
ض تقنية ومالية القتسام وإحداث قاعدة معطيات للبنيات التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك نشر عرو

 للمتعهدين؛

تضمين مقتضيات تهم مالئمة القانون المنظم لالتصاالت مع األنظمة القانونية األخرى التي تنظم بعض  •
 المجاالت ذات الصلة الوثيقة بتنمية قطاع االتصاالت كمجاالت التعمير وإعداد التراب الوطني واستغالل

 الملك العام؛

 .السيما في مجال ضبط األسواقالوطنية لتقنين االتصاالت توضيح اختصاصات الوكالة  •
 
 

اعتماد مراسيم ترمي إلى حدف، الجزء المتغير من المقابل المالي الذي يسدده سنويا باإلضافة إلى  
ويندرج هذا . (السنويمن رقم معامالتهم % 9)VSATاالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع ومتعهد

من  VSATاالجراء في إطار الجهود المبذولة من اجل تمكين متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت من نوع 
 .رافعات إضافية تضمن لهم االستمرارية ومواكبة تطورهم االقتصادي

 

 

 خطة عمل لالنتقال لستعمال اإلصدار السادس لبروتوكول النترنت
 

( IPv4)لبروتوكول االنترنت  مشكلة استنزاف عناوين اإلنترنت من اإلصدار الرابعاستعدادا لمواجهة  
قطاع التكنولوجيات الحديثة في المغرب، تم إعداد إستراتيجية وخطة عمل وطنية لدعم وولضمان استمرارية نم

 : ، ترتكز على(IPv6)االنتقال إلى اإلصدار السادس 
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تفعيل خطة اإلنتقال والتنسيق بين الجهات المعنية : ى وضع هياكل الحكامة المكلفة باإلشراف عل -
والترويج والتحسيس باستعجالية عملية االنتقال ومواكبة الفاعلين وتوفير الخبرات الالزمة لتسهيل هذه 

 العملية؛

 انطالق مشروع إنشاء البوابة الوطنية  حول اإلصدار السادس من بروتوكول االنترنت؛ -

الخاصة بهذا البروتوكول وأخدها بعين اإلعتبار في الصفقات العمومية المتعلقة اعتماد المعايير الدولية  -
بالموارد والمعدات المعلوماتية واإللكترونية حتى ال يتحول المغرب إلى سوق لتصفية المعدات القديمة 

 .IPv6والغير متوافقة والبروتوكول   الغير المطابقة
 
اتخاذ التدابير األولية إلرساء هياكل الحوكمة الالزمة ولتفعيل مضامين هذه الخطة تم الشروع في  

 .لإلشراف على ضمان سالسة عملية االنتقال
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 المعرفةوالنفاذ إلى المعلومات   -ثالثاا 
 

تسعينات أهمية إشكالية النفاذ إلى المعلومات فعمل على هذا البالضبط في أواسط وأدرك المغرب مبكرا  
والسماح لإلذاعات الخاصة بالبث على , البصري/القطاع السمعيواألساس على تحرير قطاع االتصاالت 

 .وضمان بلوغ الشبكات الرقمية وبصدارتها شبكة اإلنترنت ،األثير
 
أول بلد عربي يستحدث نصا  دستوريا  يكفل الحق في الحصول على  9000أصبح المغرب منذ سنة قد و 

الحكومة حاليا بصدد إصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات تدعيما لإلطار والمعلومات، 
 .القانوني للشفافية

 
حد بعيد، فإن أكبر رهان بعد التقدم وإذا كانت إشكالية البلوغ منذ البداية قد غدت أمرا محسوما وإلى  

التركيز على تسريع مسلسل والهائل الذي تم إحرازه على مستوى تزويد المواطنين بالهاتف المحمول كان ه
 .حث المواطنين على اعتماد سريع للتكنولوجيات الحديثة في حياتهم اليوميةودمقرطة اإلنترنت بمحل اإلقامة 

 .9002األولويات اإلستراتيجية لخطة المغرب الرقمي قد شكلت هذه النقطة إحدى و
 

األفراد والمنظمات والمجتمعات من النفاذ من أجل تمكين استفادة اتخاذ عدة مبادرات  لسياق تمفي هذا او 
 :نذكر منها على وجه الخصوص إلى المعرفة والمعلومات

 

 ؛جديدة شركاتتحرير خدمات االتصاالت عن طريق رفع القيود، وإصدار تراخيص ل 

 ؛تحرير سوق الحواسيب والمطارف ومزودي الخدمات واالرتباطات 

 ؛نزوع العديد من الخدمات بجهة انخفاض األسعار 

  المعلومات واالتصاالت وتضييق الفجوة  تالبنية التحتية لتكنولوجيا لتقويةاتباع استراتيجيات
 ؛الرقمية

  المصادقة اإللكترونية، و، التشفير الشبكاتوية أمن المعامالت اإللكترون وضع القوانين التي تنظم
 ؛...حماية المعطيات الخاصة،

   االطالع علىوالحصول على النماذج أتسهيل إنشاء بوابات حكومية لحث الوزارات على 
 عموم؛السياسات والتشريعات بالطرق اإللكترونية لزيادة توافر المعلومات للوالمعلومات، 

  لتسهيل التعامل مع المواطنين؛وضع خدمات إدارية على الخط 

  نترنتإلا شبكة على للمعلومات الوطنية البوابةإطالق (www.maroc.ma). 
 

 :مراكز نفاذ مجتمعية متعددة المهام للعموم
حداث مراكز برنامج إلالمغرب بغية توسيع دائرة المواطنين الذين يستفيدون من التكنولوجيات الحديثة وضع 

، خصوصا بالمناطق التي ال متواجدةال ، التي تستخدم البنيات التحتية لالتصاالتالعموميةالجماعية الولوج 
هذا  يهدف   .ذلكبفيها اإلمكانيات المالية  التي ال تسمحوتتوفر على عروض للولوج إلى اإلنترنت بمقر السكن أ

مركز  000) مراحلعلى أربع  مركز عمومي لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 700إحداث إلى البرنامج 
 . مليون درهم 10، بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ  (عمومي كل سنة

 
مركز  92، فيما يجري حاليا االعداد إلنجاز مركزا   27وفي هذا اإلطار، تم إنجاز إلى حد الساعة  

 .  المتبقية برسم الشطر األول بتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة
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إنجازها بروز بعض الصعوبات في الثالث المتبقية من البرنامج، ونظرا لأما بخصوص إنجاز الألشطر  
دراسة إمكانية تغير النمودج االقتصادي المتبع حاليا  هذه السنة في دور الشباب والمراكز النسوية  فتتجري

اقتصادي أكثر فعالية ويستجيب لمعايير تقريب استعمال تكنولوجيات المعلومات من عموم وبنمودج سوسي
 .لمواطنين في المناطق النائية والبعيدةا
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 التصالتوبناء القدرات في تكنولوجيات المعلومات  - رابعاا 
 

لذلك من الضروري وينبغي على كل فرد أن يتمتع بالمهارات الالزمة لالستفادة من مجتمع المعلومات،  
تستطيع تكنولوجيات المعلومات . االتصاالتواألمية في مجال تكنولوجيات المعلومات ومحوبناء القدرات 

تدريب المعلمين، واالتصاالت أن تسهم في تحقيق تعميم التعليم في جميع أنحاء العالم، من خالل توفير التعليم و
توفير الظروف المالئمة لتحسين التعلم مدى الحياة بحيث تشمل األشخاص خارج العملية التعليمية الرسمية، و
 .المهارات المهنيةتساهم في تحسين و
 

ال سيما المبادرة و 9002المغرب الرقمي  لخطة" التحول االجتماعي " في إطار األولوية اإلستراتيجية  
التجهيز بالمعدات الضرورية بالنسبة واألولى منها التي تهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات 

 :اإلنجازات التالية وللفاعلين في قطاع التعليم، يمكن تسجيل المبادرات 
 

  إلى تمكين الطلبة المهندسين ونظرائهم من الطلبة 9007 الذي يهدف، في أفق: "إنجاز"برنامج ،
الجامعيين في مجال االتصاالت وتقنيات المعلومات من التوفر على اشتراك في خدمة االنترنيت ذي 

 . حاسوب متنقلوأ/الصبيب العالي و
 
-9000و 9000-9002الثاني، برسم الموسمين الجامعيين وفبعد النجاح الذي عرفه الشطر األول  

، وتزايد عدد الطلبات من طرف الطلبة الجامعيين والمؤسسات التعليمية، تم تعميم هذا البرنامج على 9000
حيث أصبح إجمالي . الماستر والسلك الثاني الجامعي العموميوطالب إضافي في سلك الدكتوراه  30.000

 700طالب، فيما رصدت للبرنامج في شكله الحالي ميزانية تقدر ب  001.000المستفيدين المحتملين حوالي 
  .مليون درهم

 
، موزعين 77 300طالب من أصل أزيد من  22.300وقد استفاد برسم النسخة الثالثة من هذا البرنامج  

مليون درهم، مما شكل نسبة نجاح  027مؤسسة جامعية بمجموع التراب الوطني، بغالف مالي فاق  001على 
 .طالب 23.000، علما أن مجموع المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز %17جاوزت ت
 

  برنامج"NET-U" : تجهيز المؤسسات الجامعية ببنية تحتية إلى  ثالث سنوات،الذي يهدف، على مدى
لشبكة االنترنت المتنقل بالصبيب العالي جدا وبجودة مضمونة، حيث تم الشروع في إنجاز هذا البرنامج 

 93ومؤسسة جامعية  001بإعداد دراسة أولية تم خاللها تحديد المؤسسات واألحياء الجامعية، وعددها 
 . لشبكة االنترنت المتنقلمحطة  030وسيتم تزويدها بـ . حي جامعي

 
حتضن إنجاز مشروع نمودجي التي ستجامعة الاختيار  9009هذا، وتجدر اإلشارة أنه تم خالل سنة  

  .بالمغربعلى ان يعمم هذا النمودج على باقي جامعات التعليم العالي 
 

   برنامج"GENIE":  ي عد هذا البرنامج الب عد التنفيذي لإلستراتيجية الوطنية لتعميم تكنولوجيات اإلعالم
ينسجم هذا المشروع مع بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يعتبر وواالتصال في قطاع التعليم، 

من مستوى دمج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المسار التعليمي ضرورية استراتيجية ملحة للرفع 
ووضع خارطة طريق  9002وتم تعديله سنة  9002وقد أطلق هذا البرنامج في بداية . جودة التعليم

مؤسسة  2920ويستهدف هذا البرنامج . (9002 -9002)مدى خمس سنوات  جديدة له، تمتد على
 : اور رئيسية تهم المجاالت التاليةأربعة مح تعليمية عمومية ويرتكز على
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 وضع التجهيزات متعددة الوسائط موصولة بشبكة اإلنترنيت؛ : البنية التحتية 
 تصميم العديد من الورشات التكوينية لفائدة المفتشين والمدراء والمدرسين؛: تكوين المدرسين 
 اقتناء الموارد الرقمية وإنشاء مختبر وطني للموارد الرقمية وبوابة وطنية : الموارد الرقمية

 لتكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم العمومي؛ 
 

من مجموع المؤسسات ℅ 13استفادة  9009ووقد كانت حصيلة إنجاز هذا البرنامج إلى غاية نهاية يولي 
 :المستهدفة، منها

 
 9121 سة مجهزة بقاعات متعددة الوسائط وبحقائب متعددة الوسائط مرتبطة باإلنترنيتمؤس. 
 2300 مؤسسة مجهزة بحقائب متعددة الوسائط مرتبطة باإلنترنيت. 
 000 مؤسسة مجهزة بسبورات بيضاء تفاعلية وتجهيزات تفاعلية متحركة . 

 
 :المخططات في نهاية إنجازها، من أهمها وفيما يتعلق بتوفير الموارد الرقمية، فتوجد مجموعة من  
 

 مختبر وطني للموارد الرقمية يؤمن اقتناء وإنتاج ومالئمة الموارد الرقمية، حيث نشير في هذا  إحداث

 من موارد الرقمية ذات جودة مالئمة، 20الصدد إلى توفير ما يناهز 
  التعليم، تكون مهمتها تأمين إنشاء بوابة وطنية مخصصة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في قطاع

 .نشر الموارد الرقمية
 
إطارا تربويا  071 000 ما يقرب عن لتكوين وتطوير االستعمال، فتجب اإلشارة أنه تم تكوينبالنسبة ل 

حقيبة رقمية  900 000ورشة  القرب  وإعداد  900من العدد المحدد في البرنامج، وتنظيم  %20أي بنسبة 
كما تم استكمال . الستعماالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المجال التربوي لتوزعها على المدرسين

 .ويإنشاء المرصد الوطني الستعماالت تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في المجال الترب
 

 العالي  برنامج تعميم تكنولوجيات المعلومات في التعليم((E–SUP : 
تهدف المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج إلى تمويل المبادرات المتعلقة بإحداث مختبرات البحث  

 العلمي وتوفير التجهيزات المعلوماتية والتقنية الضرورية لدمج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في المسار
غالف  9009و 9000 وقد رصد لهذا البرنامج برسم سنتي. التعليمي وكذا تطوير المحتويات الرقمية

 .مليون درهم 090مالي يقدر بـ 
 

  نافذة"برنامج ""Nafid@ :" إلى تمكين أطر التربية والتعليم من جهاز حاسوب " نافذة"يهدف برنامج
إطار  030.000 البرنامج، حيث استفاد منه حواليوبعد النجاح الذي عرفه هذا . موصول باالنترنت

للتربية والتعليم، يتم حاليا إنجاز النسخة الثانية لهذا البرنامج، التي تتمثل في دعم مبلغ االشتراك 
وقد بلغ عدد المستفيدين . درهم لكل مستفيد على مدى ثالثة سنوات 70 الشهري لإلنترنيت بنسبة

 .إطار تربوي 072 100 حوالي
 
 تإنطالق عدة مشاريع تربوية إلدماج تكنولوجياباإلضافة إلى هذه البرامج، تجدر اإلشارة إلى  

المغربية المعلومات واالتصاالت في المنظومة التربوية في إطار مذكرة تفاهم بين وزارة التربية الوطنية 
عرفية والتكنولوجية التي وتندرج هذه المشاريع التربوية في سياق التحوالت الم .وشركة ميكروسوفت المغرب

تعرفها المجتمعات الدولية، والتي عكست تجاوب المغرب مع تحدياتها ورسخت قناعته التامة بأهمية اإلقالع 
كما تعكس البعد . اقتصاد المعرفة عبر التعليم التكنولوجي كقاعدة أساسيةواالقتصادي واالنجذاب نح
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كبة اإلصالحات النوعية التي تعرفها منظومة التربية والتكوين االستراتيجي للتجديد التكنولوجي في إرساء وموا
 .بالمغرب

 

 IT) االت في التعليمــات واالتصــالمعلوم تاتي وتكنولوجياـــاد المعلوميـــبرنامج اإلشه وهكذا تم إطالق 

Academy)  يهدف إلى المغرب، والذي -ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة ميكروسوفت والذي ه
تمكين األطر التربوية من تكوين يتيح لهم االستثمار الجيد للفرص المتاحة على مستوى التكوين اإلشهادي 

 .والمعترف به عالميا في قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في التعليم
 
ية والتربوية ألطر اإلداروتعتبر مبادرة برنامج اإلشهاد الذي يمتد على ثالث سنوات ويستفيد منه ا 

 .الحديثة لتدريب على استعمال التكنولوجيات، خطوة تكميلية من أجل تحسين العرض فيما يخص اللوزارة
المعلومات واالتصاالت من خالل  تتوسيع عرض التكوين في االستعمال البيداغوجي لتكنلوجيا مشروع هناكو

 9002-9002العمل االستراتيجي للوزارة الذي يندرج في إطار مخطط  (E. Learning) التعليم عن بعد
ويروم هذا المشروع الذي تستفيد منه األطر التربوية، ضمان تكافؤ ولوج  .وخاصة في مجال جودة التربية

كما يمكن من توفير قاعدة وطنية . منصف لعرض التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة في المجال التربوي
ات كل المتدخلين في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في للتبادل والتعاون وتكثيف مجهود

 .التعليم
 

-بشراكة بين الوزارة وميكروسوفت "Taalim.ma" النسخة الجديدة لمسطحة انطالق كما أن هناك 
المغرب ، والتي تتوخى تقوية التفاعل وتحسين االتصال المباشر بين مكونات األسرة التعليمية والمصالح 

دارية للقطاع وتزويدهم بانتظام بكل المعطيات والمستجدات التي ستمكنهم من تطوير قدراتهم البيداغوجية اإل
  .والتدبيرية، ومن تقاسم المعلومات والتواصل عن بعد ، فضال عن إتاحة فرصة للعمل الجماعي

 
 990أكثر من )التربويين وتتميز النسخة الجديدة لهذه المسطحة بتعميمها على جميع األساتذة والمفتشين  

، الذين سيكون بإمكانهم التوفر على عناوين إلكترونية على غرار مديري المؤسسات (ألف أستاذ ومفتش
 .التعليمية وتالميذ سلك البكالوريا

 

  



-18- 
 

 التصالتواألمن في استخدام تكنولوجيات المعلومات وبناء الثقة   -خامساا 
 

يعالج هذا المجال المتطلبات . بالتالي الحاجة لحمايتهاوقيمة المعلومات الرقمية بالتزايد وتستمر حساسية  
معلومات وتحديدا حماية المعلومات الشخصية في حالة األفراد، والخصوصية، والخاصة بمواضيع األمن 

 .األعمال التجارية في حالة المؤسسات
 

 الوثائق اإللكترونيةواستخدام المعامالت   -ألف
 

 بطرق تتم التي المعامالت مجال في المذهل التطور تناسب قانونية بيئة تهيئة إلى المغربي المشرع سعى 
 السياق هذا في ويأتي اإللكتروني التعامل مرحلة إلى الورقي التعامل مرحلة من االنتقال وبالتالي إلكترونية
 .القانونية للمعطيات اإللكتروني بالتبادل المتعلق 05 - 53 رقم المغربي القانون صدور

 
 وعلى الكترونية بطريقة تبادلها يتم القانونية التي المعطيات على المطبق النظام القانون هذا وضع 

 حدد كما االلكتروني التوقيع إلكترونية وعلى دعامة على المعدة وتلك الورق على الوثائق المحررة بين المعادلة
 وكذا اإللكترونية المصادقة مقدمي خدمات قبل من المنجزة العمليات على المطبق اإلطار القانوني القانون هذا

 اإللكترونية على الشهادات الحاصلين لدن ومن المذكورين الخدمة مقدمي لدن بها من التقيد الواجب القواعد
 .المسلمة

 
فقد شمل عدة  ، االلكترونيةأول قانون متخصص يهم التبادالت وه 05 - 53لكون القانون  اعتبارا   

التوقيع اإللكتروني  ،وشروطهومفهوم المحرر اإللكتروني ) مستجدات وموضوعات تخص التجارة اإللكترونية
 ....(شروطه، المصادقة اإللكترونية،و
 

 :التشفير
 

، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات القانونية المؤطرة للمعامالت اإللكترونيةبموجب النصوص 
مكلّفة بتنظيم مجال التشفير من خالل إعداد هي ال( وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة)الحديثة 

مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الّصلة وضمان تنفيذها، وبالمشاركة في تنظيم مجال المصادقة 
 . ون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصالتاإللكترونية بتعا

 
وألجل اجتناب استخدامها ألهداف غير قانونية وحماية مصالح الدفاع الوطني واألمن الّداخلي والخارجي  

الترخيص المسبقين المتعلقين وللدولة، تضمن السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة دراسة التصريح أ
الخدمات التي وخدمات التشفير محّددين الوسائل أواستخدام وسائل أواستغالل أوتوريد أوأتصدير وباستيراد أ

تلك التي ت سلّم بها وتتوفر فيها شروط هذين النظامين باإلضافة إلى الطرق التي يتم بها التوقيع على التصريح أ
 . الرخصة

 
عالوة  على ذلك، تضمن السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة تدبير قبول أشخاص ال يملكون  

اعتمادا بصفتهم مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية والذين يرغبون في توريد خدمات التشفير الخاضعة 
ه مع النص القانوني رقم للترخيص، كما تضمن فحص ومراقبة المستفيد من الموافقة بخصوص مطابقة أنشطت

الخبراء الذين تّم تكليفهم وونصوصه التطبيقية بمساعدة المراقبة التي يقوم بها األشخاص المعتمدون أ 53-05
 .لهذا الغرض
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 المصادقة اإللكترونية
مكلّفة  الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت ، فإن بموجب النصوص القانونية المؤطرة للمعامالت اإللكترونية

التشفير المتعلقة بتنظيمية التشريعية والنصوص المشاريع ، كما تقوم باقتراح بتنظيم مجال المصادقة اإللكترونية
 .اإللكترونيةوالمصادقة 

 
 :وبناء عليه، فقد عهد إلى هذه السلطة الوطنية العديد من المهام، يمكن تصنيفها كالتالي 
 

 لمقدمي خدمات المصادقة االلكترونية واقتراحها معايير نظام تتمثل في اعتمادها : مهام موضوعية
 ؛االعتماد على الحكومة، وكيفية اتخاذ التدابير الالزمة لتفعيله

 تظهر في قيامها بنشر مستخرج من قرار االعتماد بالجريدة الرسمية، وفي مسك سجل : مهام إجرائية
دين، يتم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية يتضمن أسماء مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية المعتم

 ؛كل سنة

 وتتجلى في مراقبتها لنشاط مقدمي الخدمات المذكورين، وفي تأكدها من احترام هؤالء، : مهام رقابية
الذين يسلمون الشهادات االلكترونية المؤمنة، لاللتزامات المنصوص عليها في القانون المذكور، وفي 

بناء على طلب ممن يهمه األمر، بالتحقق من ومع إمكان قيامها، تلقائيا أ النصوص المتخذة لتطبيقه،
عن طريق أعوانها، وخبرائها ولنصوص تطبيقه، سواء بنفسها أومدى مطابقة نشاطهم للقانون أ

المنتدبين بعد إثبات صفاتهم، وتمكينهم من الولوج إلى المؤسسات واالطالع على وسائلها وآلياتها 
 .التقنية

 

 الشبكاتوأمن المعامالت اإللكترونية   -باء
 

االلكترونية، إذ أن تطور هذه األخيرة، رهين  معامالتتمثل الثقة الرقمية، رهانا أساسيا لحماية أنشطة ال 
ومرتبط بثقة المتعاملين فيها، وكذا أمن الشبكات والمبادالت االلكترونية، فضال عن حماية المعطيات الشخصية 

  .والحياة الخاصة ومحاربة الجريمة االلكترونية، من هنا تنبثق أهمية الثقة الرقمية
 
" 9002المغرب الرقمي " المواكبة التي أكدت عليها إستراتيجية  إحدى إجراءاتالثقة الرقمية شكلت  

 . إرساء الظروف المناسبة لكسب ثقة المواطنين والمقاوالت في االقتصاد الرقمي بهدف
 

 :مبادرات أساسية ثالثإنجاز الطموحات المحددة في هذا اإلطار على تفعيل  يرتكزو 
 

  ؛تأهيل وتعزيز اإلطار القانوني: 0المبادرة 
  ؛وضع الهياكل التنظيمية المالئمة: 9المبادرة 
  الترويج والتحسيس بأمن نظم المعلومات لدى الفاعلين بالمجتمع: 2المبادرة. 

 
 :بالنسبة للمبادرة األولى فقد تم 
 

  ؛ ونصوصه التطبيقيةالمتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي  29-28اعتماد القانون رقم 

  المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية ونصوصه التطبيقية المتعلقة  05-53اعتماد القانون رقم

 بالمصادقة اإللكترونية والتشفير؛

  بما في ذلك المستهلكين على )القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين  13-28اعتماد القانون رقم

 ؛ونصوصه التطبيقية (الخط
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 نة الرقمية في إطار دراسة شاملة لتأهيل وتعزيز اإلطار التشريعي إعداد مشروع قانون متعلق بالمدو
 ؛والقانوني في مجال تكنولوجيات المعلومات والثقة الرقمية

  ؛تقنية المعلوماتمكافحة جرائم ل العربيةتفاقية االالتوقيع على  

  ضافي؛إلا هاكولوبروتوالتوقيع على اتفاقية بودابست المتعلقة بمكافحة الجرائم اإللكترونية 
المتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات  328التوقيع على االتفاقية األوروبية 

 .الطابع الشخصي
 

المذكورة أعاله، فإن ترسيخ الثقة الرقمية يمر عبر اتخاذ عدة تدابير تتمثل في  9فيما يخص المبادرة  
المجتمع حول إشكاليات أمن نظم المعلومات والسيما هيئات وضع هيئات داعمة مكلفة بمساعدة الفاعلين في 

 .مكلفة بتقديم الخبرة في مجال أمن نظم المعلومات وضامنة ألمن البنيات التحتية الحساسة
 

 :وفي هذا اإلطار، تم 
 

 إحداث اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم المعلومات؛ 
 إحداث المديرية العامة ألمن نظم المعلومات ؛ 
  المركز الوطني لتدبير ومعالجة حوادث األمن المعلوماتيإحداث (MA-CERT)؛ 
  إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ 
 اعتماد بريد المغرب كأول مقدم خدمات المصادقة اإللكترونية بالمغرب. 

  

 :في إطار المبادرة الثالثة، تمو
 

 تواصلية وتحسيسية حول أمن نظم المعلومات موجهة للمواطنين إعداد خطة التواصل لتنظيم حمالت 
 والمقاوالت؛

 إنجاز البوابة الوطنية ألمن نظم المعلومات بهدف تحسيس وإبالغ الفاعلين في المجتمع؛ 

  وضع برامج تكوينية حول أمن أنظمة المعلومات على مستوى بعض مدارس المهندسين والجامعات
 : تنظيم ي هذا اإلطار تمف . موجهة للطلبة المهندسين

 
o ؛المؤتمر اإلقليمي حول األمن السيبراني  

o حول التكوين في مجال أمن أنظمة المعلومات لتبادل الخبرات الوطنية  وطنيالمؤتمر ال
 .والدولية وتحديد خطة عمل لتعميم هذه التكوينات

 
  ؛المعلوماتتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة حول الجريمة اإللكترونية وأمن نظم  

 وضع ميثاق لمواقع التجارة على الخط ( عالمة الثقةLabel e-thiq@ ) إطار اتفاقية شراكة بين وزارة في
العام لمقاوالت المغرب من أجل بناء الثقة لدى  االتحادالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و

كما تم وضع . المستهلكين عبر الخط في مواقع التسويق اإللكتروني وتعزيز تطوير التجارة اإللكترونية
من طرف الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة لدعم " عالمة الثقةغالف مالي خاص ب"

 . ه العالمةالمقاوالت الراغبة في الحصول على هذ
 

 البناياتوحماية الخصوصية   -جيم
 

 01من المغرب على حماية الحياة الخاصة للمواطنين ودعم الحريات وحقوق اإلنسان، صدر في  حرصا   
المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات  02-01ظهير شريف بتنفيذ القانون  9002فبراير 
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تم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع  9000غشت  20وفي . ذات الطابع الشخصي
 .02-01الشخصي التي أوكلت إليها مسؤولية تنفيذ القانون 

 
 :يروم عدة أهداف، من أهمها 02-01إن إصدار القانون  
 

دعم وتكريس حماية الحقوق األساسية والحريات الفردية والجماعية من خالل تحديد ضوابط تجميع  -
 ؛ة لألفرادومعالجة المعطيات الشخصي

طور السريع وضع أساس قانوني لتأطير حرية تدفق المعلومات عبر الحدود في زمن العولمة والت -
 ؛لتكنولوجيا المعلومات

تحسين شروط استقبال االستثمارات األجنبية، بالخصوص األوروبية، بما يمكن المغرب من خلق إطار  -
 . وفشورينغقانوني جذاب لفائدة أنشطة األ

 

بالمسؤوليات التي وضعها القانون الجديد على عاتقها وبالتحديات العملية التي تطرحها طبيعة  وعيا   
في . الموضوع، باشرت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مهامها بانتهاج سياسة أولويات

التمويل، وشركات التأمين، هذا اٳلطار ن ظمت لقاءات مع القطاعات االقتصادية الرئيسية كاألبناك وشركات 
وقد حققت هذه اللقاءات خطوات متقدمة من أجل انضمام هذه القطاعات . والفاعلين في مجال االتصاالت
المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع  02-01االقتصادية ٳلى ما يمليه القانون 

تصريح وطلب رخصة لمعالجة المعطيات  0000اآلن أكثر من  كما أن اللجنة الوطنية تلقت حتى. الشخصي
كما أنها تتلقى شكايات من . شبه عموميةوالشخصية من شركات خاصة وطنية ودولية ومن مؤسسات عمومية أ

كما أن التحديات الجديدة التي يفرضها االنترنت والشبكات . أفراد وتحرص على معالجتها وفق مسطرة خاصة
من جهة أخرى . للجنة الوطنية تنخرط في مجهود دولي لحماية المعطيات الشخصية لألفراداالجتماعية جعلت ا

تواصل اللجنة الوطنية جهودها لتفعيل طلب المالئمة المقدم إلى اللجنة األوروبية، بغرض تمكين المغرب من 
 .نبيةوضع قانوني متقدم في مجال معالجة المعطيات الشخصية يسمح باستقطاب االستثمارات األج
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 البيئة التمكينية  -سادساا 
 

نشر وإن توفير البيئة التمكينية أمر أساسي من أجل تحريك الموارد وتوفير مناخ يشجع على اقتناء  
التنظيمية المعتدلة والبيئة القانونية والشفافية وعالوة على ذلك، تعتبر الثقة و. االتصاالتوتكنولوجيا المعلومات 

 . الخاصوالقاعدة األساس للتعاون بين القطاعين العام 
 

 التنظيميةوالبيئة القانونية   -ألف
 
نتيجة التطور الذي تجسد أساسا في انتشار أجهزة حاسب آلي ذات مستوى عالي متطورة بشكل مستمر،  

أفرزت العقود األخيرة ثورة من نوع وبرامج متقدمة، وشبكات اتصال قربت ماليير البشر بعضهم البعض، 
آخر متعلقة بوسائل االتصال والمعلومات وأتاحت فرصا جديدة لإلطالع على المعلومات وتبادلها، وحتى 
التفاوض وإبرام عقود مختلفة خصوصا عبر شبكة االنترنت، بل األكثر من ذلك يمكن عبر هذه األخيرة تسليم 

تقديم الخدمات مثل االستشارات القانونية والصحف االلكترونية أوأ القطع الموسيقيةوالمنتجات كالبرامج أ
 .الطبيةوأ
 
لكن ما دامت الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية  

المعلوماتية والثقافية دوليا ووطنيا، فقد ظهر للوجود نمط جديد من اإلجرام، تجسد في انتشار الجرائم 
االلكترونية، والتي تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في وأ

اعتداءاتها قيما جوهرية تخص األفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم 
 .واالستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدةتركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل 

 
وأمام هذا الوضع المقلق اهتم المجتمع الدولي بمسألة مكافحة الجريمة المعلوماتية، وفي هذا الصدد  نشير  

إلى أن منظمة األمم المتحدة قد أولت مسألة مواجهة الجرائم المعلوماتية اهتماما كبيرا  خصوصا خالل مؤتمر 
، 9000ابريل  02 – 00العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في فيينا أيام األمم المتحدة 

وكذلك خالل مؤتمر األمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد في  بانكوك أيام  
 .9003ابريل  01-93
 
 مع االتحاد عالقاته يخص فيما 9001 أكتوبر في للمغرب منح الذي المتقدم الوضع إطار وفي 

 المفتوحة األوروبي اتفاقيات المجلس من لعدد تدريجية بصفة المغرب انضمام أوروبا مجلس اقترح األوروبي،
  بتاريخ ببودابست المبرمة الجرائم المعلوماتية اتفاقية ضمنها من األعضاء غير الدول أمام لالنضمام

  .9000 نوفمبر  92
 

  الدوليةالتفاقيات 
 

 23.09االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادق عليها المغرب بموجب القانون رقم  -0
 :9002مارس  02بتاريخ  0.02.72الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 

االحتيال، مادة، وتحدد مجاالت الجريمة المعلوماتية، مثل جرائم  72التفاقية فتتكون من ا  هذه بخصوص 
واإلباحية وتزوير العمالت، واالستغالل الجنسي، وحرمة االعتداء على الحياة الخاصة، وما يتعلق باإلرهاب 

وتلزم االتفاقية كل دولة طرفا، بتبني إجراءات في قانونها المحلي وذلك بمعاقبة األشخاص . والجريمة المنظمة
ولقد عالجت . دية المرتكبة بواسطة تقنية أنظمة المعلوماتالمتورطين، مع تشديد العقوبات على الجرائم التقلي

 .هذه االتفاقية مسألة حماية األطفال من خالل المادة الثانية عشرة
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اتفاقية بودابست المتعلقة بمكافحة الجرائم اإللكترونية وبروتوكولها اإلضافي الذين صادق عليهما المغرب  -9
 :9002مارس  02بتاريخ  022.09بموجب القانون رقم 

 
أهم ما يسجل  .إن هذه االتفاقية تقدم وألول مرة إطارا  لتحديد قائمة جرائم الكمبيوتر وأنماطها وطوائفها 

 . لهذه االتفاقية أنها تطرح إطارا  للتقسيم والتحديد بشأن القواعد الموضوعية لجرائم الكمبيوتر واإلنترنت
 
ولقد . س يقوم على فكرة دور الكمبيوتر في الجريمةوبالرجوع إلى المعيار التي اعتمدته، نجده باألسا 

تطرقت هذه االتفاقية ألربعة طوائف من الجرائم المتصلة بالحاسوب ومن بينها الجرائم المرتبطة بالمحتوى، 
فهي الجرائم التي يلعب فيها الكمبيوتر دور البيئة الجرمية، وقد حصرتها االتفاقية بجرائم المواد الالأخالقية 

 . المتعلقة بهموباألطفال أ المتصلة
 

ويالحظ بأنه بالنسبة للجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية، فإن االتفاقية لم تميز بين نوعية المعطيات فيما 
غير ذلك، ويرجع ذلك إلى سعي ومسائل أمنية أومالية أوبمصالح اقتصادية أوإذا كانت بيانات تتصل بالشخص أ

 .طيات بكافة أنواعهااالتفاقية لتعميم حماية المع
 

فيما يتعلق بالقواعد اإلجرائية الخاصة بجرائم الكمبيوتر واإلنترنت، تمثل أحكام االتفاقية في هذا الحقل قواعد 
عامة وتوجيهات عريضة تتطلب تحديدا  منضبطا  من المؤسسات التشريعية عند وضع القوانين الوطنية، إذ أن 

ى خصوصية في ميدان اإلثبات والتحري والضبط والتفتيش والمقاضاة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت تنطوي عل
 .واالختصاص

 
 بتاريخ النزروت في المبرمة الجنسي واالعتداء من االستغالل األطفال حماية حول أوروبا مجلس اتفاقية -2

 :2007أكتوبر  25
 

 .9002مارس  02وذلك بتاريخ  071-09صادق المغرب على هذه االتفاقية بمقتضى القانون رقم 
 األطفال على الجنسي الممارس العنف أشكال لجميع تصدت التي األولى الدولية المعاهدة االتفاقية هذه وتعتبر

 : مبادئ على أربعة هذه االتفاقية وتقوم اإلباحية والمواد البغاء في استغاللهم ذلك في بما
 
 .األطفال ضد الجنسي والعنف الجنسي االستغالل ومكافحة منع  -
 .الضحايا األطفال حماية  -
 .الفاعلين متابعة  -
 .الظاهرة لمكافحة والدولي الوطني التعاون تعزيز - 
 
 غالبا والذي المواد اإلباحية في األطفال باستغالل النزوت اتفاقية من  20و 21و 23 المواد اهتمت وقد 
 في يندرج االستغالل من النوع كاإلنترنت فهذاالحديثة  والتكنولوجيات االتصال وسائل تسخير خالل من يتم ما

 .بالمحتوى المرتبطة اإلنترنت جرائم إطار
 
 :المتعلقة بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 001االتفاقية األوروبية  -7

سالفة الذكر إلى تمكين الترسانة القانونية المغربية من أداة  001يهدف انضمام المغرب إلى االتفاقية األوروبية 
فعالة لحماية المعطيات الشخصية، وذلك طبقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، وخصوصا 

لذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع المتعلق بحماية األشخاص ا CE/95/46التوجيه األوروبي رقم 
ال يمكن نقل المعطيات المعالجة فوق تراب “الشخصي وحرية انتقال هذه المعلومات والذي ينص على أنه 
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بلدان تقر أوروبا بتوفرها على تشريعات تضمن مستوى كاف ونحواالتحاد األوروبي إال بين البلدان األوروبية أ
 .”من الحماية

 
مجلس أوروبا على انضمام المغرب إلى هذه االتفاقية، بحيث صادق المغرب على مشروع وقد وافق  

 .االنضمام إلى هذه  االتفاقية
 

 القوانين الوطنية  
 

من شعبان  92الصادر في  0.00.20الدستور المغربي الجديد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  .1
  9000ويولي 92الموافق ل 0729

 
ال تنتهك سرية االتصاالت الشخصية كيفما كان شكلها،  « من الدستور الجديد على أنه 97تنص المادة  

باستعمالها ضد أي كان، إال بأمر وبعضا ، أونشرها كال أ ووال يمكن الترخيص باالطالع على مضمونها أ
 02-02 وقد ورد هذا المبدأ في القانون رقم. »قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون

من قانون  001المتعلق بمكافحة اإلرهاب قبل اعتماده في الدستور الجديد، حيث تنص الفقرة األولى من المادة 
االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال  ويمنع التقاط المكالمات الهاتفية أ «على أنه( ج.م.ق)المسطرة الجنائية 
 . حجزهاوأخذ نسخ منها أوعن بعد وتسجيلها أ

 
المتعلق  9.00المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  9002فبراير  07الصادر في  27.03القانون رقم  .2

 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
 

المتعلق بحقوق  9-00المعدل للقانون رقم  27-03يجب اإلشارة إلى أنه قبل صدور القانون رقم  
مقتضيات القانون الجنائي، مما كان يضعف الحماية المؤلف والحقوق المجاورة، كان هذا األخير يحيل على 

-03الجنائية لحقوق المؤلف بسبب اإلحالة المجملة، لكن الوضع تغير بعد التعديل المذكور بموجب القانون رقم 
، بحيث تم وضع مقتضيات جنائية خاصة في القانون المتعلق بحقوق المؤلف، ومن بينها ما جاءت به المادة 27
بإحدى ودرهم أ 000000درهم إلى  00000أشهر وغرامة من  2بالحبس من شهرين إلى  التي عاقبت 27

كما تطبق نفس . هاتين العقوبتين فقط لكل من قام بطريقة غير مشروعة بقصد االستغالل التجاري بخرق متعمد
 .خ منجزة خرقا للقانون وعدة أعمالالعقوبة على أفعال استيراد وتصدير نس

 
البنود المتعلقة بمخالفات المس بالتجهيزات السلكية )المتعلق بالبريد والمواصالت  97-22القانون رقم  .3

 (:والالسلكية والعقوبات الزجرية
 

وقد جاءت هاته . تتعلق هذه المواد بالمخالفات والجرائم التي ترتكب على شبكة االتصاالت الهاتفية 
-22-029لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالبريد واالتصاالت ا 97-22النصوص داخل القانون 

، والذي تم اعتماده في وقت لم تكن فيه تقنيات (0222أغسطس  2) 0701ربيع اآلخر  9صادر في  0
وقد كان الهاجس في هذا النص، المتعلق أساسا  بتحرير . االتصال قد وصلت إلى ما وصلت إليه اآلن من تطور

مساس بخطوط شبكة االتصاالت، دون التطرق لإلجرام المتعلق بمحتوى قطاع االتصاالت والبريد، معاقبة كل 
 . االتصاالت اإللكترونية

 
 والمتعلق بمكافحة اإلرهاب المتمم للمسطرة الجنائية حول التقاط المكالمات الهاتفية أ 02-02القانون رقم  .4

 :االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد
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ح يعرفه اإلجرام المعلوماتي واستجابة لتوصيات هيآت األمم المتحدة نظرا  للتوسع المضطرد الذي أصب 
الدول المتقدمة في وحذوالمتخصصة في محاربة الجريمة، كان لزاما  على السلطات المغربية المعنية أن تحذ

متعارف عليها وتعزيز سلطات الهيآت المختصة بحماية الشبكة، وذلك دون إغفال لمبادئ حقوق اإلنسان كما ه
  .وليا  والتي انخرط فيها المغرب، بصفة كلية، بموجب الدستور الجديدد
 

المتعلق بمكافحة اإلرهاب المتمم للباب الخامس من  02-02وفي هذا الشأن، فقد تم اعتماد القانون رقم  
قانون المسطرة الجنائية قصد تحديد الظروف التي يتم فيها بصفة استثنائية التقاط المكالمات الهاتفية 

يمنع التقاط   «ج على أنه.م.من ق 001، حيث تنص الفقرة األولى من المادة .واالتصاالت كيفما كان شأنها
. »حجزها وأخذ نسخ منها أواالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلها أوالمكالمات الهاتفية أ

 .المساس بسرية المراسالتالعقوبات والغرامات المطبقة في حالة  003و 007وتحدد المادتان 
 

إذا اقتضت ذلك ضرورة  « من نفس المادة أعاله، ينص المشرع على أنه 9إال أنه، وحسب الفقرة  
 : البحث يمكن

 

اتصاالت المنجزة عن بعد ولقاضي التحقيق أن يأمر بالتقاط كل اتصال منجز بواسطة المكالمات الهاتفية أ  -
جريمة ووذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أحجزها، ووتسجيلها وأخذ نسخ منها أ 
 تتعلق بالعصابات اإلجرامية؛وإرهابية أ 

بصفة استثنائية بدون ترخيص وللوكيل العام للملك، وبترخيص من الرئيس األول لمحكمة االستئناف، أ -
خيف على وسائل ومسبق في حالة الضرورة القصوى إذا كانت الجريمة موضوع البحث جد خطيرة أ 
ويتعين على الوكيل العام في هذه الحالة أن يشعر بذلك فورا  الرئيس األول لمحكمة . اإلثبات من االندثار 
 .»االستئناف 
 
 اآللية بسير نظم المعالجة اإلخالل بجرائم المتعلقة الجنائي القانون لمجموعة المتمم 02-02القانون رقم  .5

 للمعطيات
 

 :يلي فيما المجرمة فعالاأل القانون هذا يحصر 
 

 للمعطيات؛ اآللية المعالجة نظم من جزءومجموع أ إلى االحتيالي الدخول 

 الخطأ؛ طريق عن فيه الدخول بعد للمعطيات اآللية المعالجة نظام في البقاء 

 اضطراب في تسببوأ للمعلومات األوتوماتيكية المعالجة نظام في المدرجة المعطيات تغييروحذف أ 
 اشتغالها؛

 األخير؛ بهذا خلل إحداثوالمعالجة أ نظام لسير المتعمدة العرقلة 

 تغييرها؛وحذفها أوإتالفها أولمعطيات أ بذلك الترخيص دون إدخال 

 بالغير؛ األذى إلحاق في واستعمالها معلوماتية وثائق في التزييفوالتزوير أ 

 أعاله الجرائم الرتكاب معدة برمجياتوأدوات أوتجهيزات أ منح. 
 

 :المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 02-01القانون  .6
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المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع  02-01أدخل القانون رقم 
الشخصي للمشهد القانوني المغربي للمرة األولى مجموعة من المقتضيات القانونية التي تتالءم مع القانون 

 .ت ذات الطابع الشخصيالمتعلق بحماية المعطيا 95/46الدولي وخصوصا، التوجيه األوروبي المشترك رقم 
 

ويتضمن القانون السالف الذكر، في الواقع، نصوصا تتعلق بمجال التطبيق واإلشارة إلى مفهوم حماية 
المعطيات الشخصية، ومقتضيات تتعلق بشروط معالجة هذا الصنف من المعطيات وحقوق األشخاص المعنيين 

 .هذا الصنف من المعطياتوواجبات مسؤول المعالجة، وإنشاء لجنة لمراقبة حماية 
 

على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء كانت تتعلق بشخص ذاتي  08-09يطبق القانون رقم 
االسم والعنوان والبريد اإللكتروني والصورة ورقم الهوية وبصمات : مثال. قابل لتحديد هويتهومحدد الهوية أ

 .األصابع كلها معطيات ذات طابع شخصي
 

ة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون يسري ليس فقط على الشركات واألشخاص وباإلضاف 
القائمين فوق التراب المغربي ولكن كذلك على كل الشركات األجنبية التي تقيم عالقات أعمال مع نظيراتها 

سائل تقع على التراب الشركات األم المغربية، وذلك باستعمال ووالتي تتبادل المعطيات مع فروعها أوالمغربية أ
األسرية، وغير أن مجال تطبيق هذا القانون يستثني المعطيات المتعلقة بممارسة األنشطة الشخصية أ. الوطني

والمعطيات المحصل عليها من مصلحة الدفاع الوطني واألمن الداخلي والخارجي للدولة، وكذلك المحصل 
 .عليها في إطار معالجة تمت تطبيقا  لتشريع معين

 

 :المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية 32-03القانون  .7
 

 :مادة تتمحور حول الميادين التالية 72يتضمن هذا القانون  
 

 . المرسلة بطريقة إلكترونيةوحجية المحررات والعقود المعدة بشكل إلكتروني أ -
 .حجية العقود التجارية المبرمة عن بعد بشكل إلكتروني -
 .اإللكتروني المؤمن والمصادقة على التوقيع اإللكتروني التوقيع -
 .التشفير -

 

 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك 08-31القانون رقم  .8
 

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ليعزز الترسانة القانونية المغربية في  08-31جاء القانون رقم  
ويهدف هذا القانون أساسا إلى حماية حقوق . لمستهلك على اإلنترنتمجال حماية المستهلك بما في ذلك حماية ا

المستهلكين، بحيث يضمن لهم إعالما  جيدا  وحماية  مناسبة  من الشروط التعسفية وبعض الممارسات التجارية، 
 .وأن سّن أحكاما  تكميلية متعلقة بالضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع واالستدانة

 

ونظرا  للدور الهام لحركة المستهلكين في اإلعالم والتبصير والحماية القانونية لحقوق  وفي نفس السياق، 
المستهلكين، فقد منح القانون جمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة الحق في المرافعة أمام المحاكم لتمثيل 

 .المصالح العامة للمستهلكين
 

 مادة 13يتضمن هذا القانون : باالتصال السمعي البصري  المتعلق 22-02القانون رقم  .9
 

 مشاريع القوانين الوطنية التي في طور اإلعداد 
 

 ؛مشروع المدونة الرقمية  -

 .مشروع قانون الصحافة اإللكترونية  -
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 نعم وجود قانون للمعامالت اإللكترونية

 نعم وجود قانون للتوقيع اإللكتروني

 نعم للمفاتيح العموميةوجود إدارة للبنية األساسية 

 
  النطاقات أسماءإدارة   -باء

 

، ويمكن أن يتم التسجيل بالشكل 0222أطلقت الحكومة المغربية تسجيل أسماء النطاقات منذ العام  
بالشكل االفتراضي، وبموجب األنظمة، يجب أن ينطوي تسجيل اسم النطاق على استئجار فعال لحيز والوطني أ

باإلضافة إلى أرقام خاصة ببروتوكول اإلنترنت فيما يتعلق بمزود خدمة اإلنترنت الرئيسي للموقع اإللكتروني 
  .والثانوي

 
 .لكافة المؤسسات" ma." : األول مستوىالرئيسية من ال أسماء النطاقات المحلية 
 

 :أسماء النطاقات من الدرجة الثانية
 

  ".gov.ma "؛للمؤسسات الحكومية 
  ".co.ma"  ؛التجاريةلالستعماالت 
  ".net.ma" ؛لنشاطات اإلنترنت 
  ".org.ma "؛منظمات غير الربحية 
 ".press.ma" ؛لإلعالم والصحافة 
  ".ac.ma" للمؤسسات األكاديمية. 

 

وفي هذا السياق، تضع . "ma." تدبير أسماء مجال االنترنت صالتلمواتتولى الوكالة الوطنية لتقنين ا 
 .يكون متوافقا مع الممارسات الدولية "ma." إداري وتقني وتجاري للمجالاإلجراءات الالزمة لضمان تدبير 

ض التنظيم اإلداري والتقني ألسماء المجال هابصفت كلفةالهيئة المالوكالة تعين  تكلف بصيانة التي ت ."ma." مفوَّ
المتعهد وه الوحيد وإلى يومه، المسير الفني .قواعد البيانات والخدمات العمومية للبحث وكذا بتشغيل الخوادم

 .اتصاالت المغرب
 
بين المسير  ءوسطا مبصفته  اعتماد مقدمي خدمات كذلك المواصالت تتولى الوكالة الوطنية لتقنين 

ويمكن لمقدمي  .بتسجيل وتعديل المعلومات حول أسماء المجال الخاصة بالزبائن ونتكلفيووأصحاب الطلبات، 
قد بلغ عددهم في سنة و. في حزمة مع خدمات أخرىووحدها أ "ma." الخدمات المتاجرة في أسماء المجال

9009 
ترسل هذه . يجب على المعني باألمر توجيه طلب إلى مقدم الخدمات ،"ma."لتسجيل اسم مجال بالتمديد  

 مقدمي الخدمات للنظر فيها إلى اتصاالت المغرب المكلفة حاليا بالتسيير التقني للمجالالطلبات من طرف 
".ma" .إال أنه ال يمكن تسجيل اسم مجال "الوافد األول ي لبى طلبه أوال"وورغم أن المبدأ األساسي للتسجيل ه ،

 ."ma." إال باحترام مجموعة من المعايير المحددة في ميثاق تسمية المجال
 
قياسا مع  % 00اسما بزيادة قدرها  ma" 72100." المجال أسماءوصل عدد  9009إلى نهاية سنة  

من  "ma."تحت اسم  ( % 11)اسم جديد كل شهر مع أغلبية  0030فهناك متوسط قرابة . 9000سنة 
 .المستوى األول

 
 



-28- 
 

 " ma." المجال أسماء حظيرة توزيع

 

 
  
 الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت: المصدر)*(   

 

 تسجيل  اسم الجهة المسؤولة عن
 النطاق العلوي للبلد

 الوطنية لتقنين المواصالتالوكالة 
National agency of regulation of 

Telecommunication

 www.anrt.ma عنوان اإلنترنت لهذه الجهة

إجمالي عدد النطاقات المسجلة في البلد للسنوات 
9001-9002-9000-9000-9009 

2008 : 29.450  /  2009 : 34.008         / 2010 : 
37.969 / 2011 : 42.187 / 2012 : 46.806 

 

 التدابير الحكومية الداعمةوالتصالت والستثمار في تكنولوجيات المعلومات   -جيم
 

على  9002المغرب الرقمي ، فقد أكدت إستراتيجية صناعة تكنولوجيات المعلومات في ما يخص محور 
محليين وتحفيز  التكنولوجيات الحديثة محليا من خالل دعم إحداث وتنمية فاعلينقطاع  ضرورة تشجيع تطوير

مجموعة اتخدت في هذا اإلطار وقد . قيام أقطاب َتَميُّز موجهة للتصدير، وإعطاء دفعة قوية لترحيل الخدمات
 :نذكر منهامن االجراءات، 

 

تكنولوجيات المعلومات وبنيات استقبال إعداد حكامة وطنية لالبتكار وحلول تمويلية موجهة لفاعلي  •
  ؛تكنولوجية جهوية

الدولة، كبريات المقاوالت، المقاوالت الصغرى )إعداد بنية حكامة مختلطة تضم مختلف الفاعلين  •
، وذلك بهدف خلق مشاريع ابتكارية في التخصصات ذات (التعليم والبحثو والمتوسطة ومتعهد

  ؛األولوية
 

تنافسية للمغرب على الصعيد العالمي في ما يخص قطاع  نه في إطار ضمان قدرةهذا، والجدير بالذكر أ 
عرضا  9000 سنةمنذ تم تبني  فقدفي هذا قطاع،  المزيد من المستثمرين جلب أجل ترحيل الخدمات، ومن

لتكوين وتأهيل الموارد البشرية؛  يستند على أربعة رافعات، تتمثل في تحفيز ضريبي جذاب؛ تطوير منظومة
مناطق  تطوير عبر الدولية المقاييس بأجود للمستثمرين المقدمة والخدمات التحتية وتقديم عرض للبنيات

لتلبية الحاجيات التمويلية للمستثمرين المحليين  الخدمات؛ وخلق صندوق لالستثمار  لترحيل متخصصة
 . واألجانب

 

 :9009سنة  خاللتم فقد  ، في ما يخص الحكامة واإلطار القانوني لالبتكار  أما 
 

  ؛إعداد مشروع مرسوم إلنشاء اللجنة الوطنية لإلبتكار والبحث الصناعي •

http://www.anrt.ma/
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  ؛اقتراح خمسة مشاريع قوانين خاصة باإلطار القانوني لالبتكار •
 . تغيير اإلطار القانوني للمركز المغربي لالبتكار وتحويله إلى شركة مجهولة االسم •

 

  :تمفقد  فيما يخص تمويل ودعم االبتكار، 
 
  ؛”تطوير”و” انطالق"آليات التمويل في إطار البتكار والبحث ل ثالثة عشر مشروعتمويل 

 تطوير"و" انطالق" لدعم إنشاء وتطوير المقاوالت من خالل برنامجي والثانية إطالق النسخة األولى”  
 ؛“خدمة الشبكة التكنلوجية”النسخة الثالثة والرابعة من طلب اقتراح مشاريع و

 
إعداد شراكة مع جامعات التعليم العالي من أجل خلق مجمعات البحث واالبتكار، ومن جانب آخر تم  

هدفها األساسي احتضان مراكز البحث التنموي، مشاريع ابتكارية، مشاتل المقاوالت ومكاتب لنقل التكنولوجيا 
 . القطاعات المنتجةونح
 
فسية واالبتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات مواصلة تفعيل تمويل األقطاب التنا باإلضافة إلى 

 .واالتصال
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 التصالتوتطبيقات تكنولوجيات المعلومات   -سابعاا 
 

االتصاالت لبناء ويبين هذا المجال أهمية تطوير تطبيقات موضوعية تعتمد على تكنولوجيات المعلومات  
الصحة والتعلم اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية ومجتمع المعلومات في مجاالت الحكومة اإللكترونية، 

أنتكون من  االتصاالتوبيقات تكنولوجيات المعلومات يمكن لتطو. التوظيف اإللكترونيواإللكترونية 
 .التطبيقات النقالةوالتطبيقات على شبكة اإلنترنت أوالتطبيقات الخلفية، أ

 

 الحكومة اإللكترونية  -ألف
 

إلى تحفيز استعمال اإلدارة اإللكترونية  9002الهام في استراتيجية المغرب الرقمي يهدف هذا المحور  
ولهذه الغاية، تم سنة . لخدمة المواطنين والمقاوالت على الصعيدين المركزي والمحلياإلدارة  بغية تحديث

األعمال داخل متابعة تفعيل إطار الحكامة لضمان انسجام المبادرات بين مختلف المتدخلين ومواصلة  9009
وقد تم على . اآلجال المرسومة والعمل على تحقيق األهداف المشتركة والتواصل مع الشركاء والفاعلين

 :الخصوص في هذا اإلطار مواصلة أعمال
 

والتكنولوجيات  يرأسها وزير الصناعة والتجارةالتي الوزارية المشتركة لإلدارة اإللكترونية، اللجنة  •
   ؛تحديد أهداف برنامج اإلدارة اإللكترونية وتقييم تحقيق هذه األهداف مهمتهاالتي والحديثة، 

اإلدارة   قيادة اإلدارة اإللكترونية على مستوى كل وزارة ومؤسسة عمومية معنية بمشاريع هيئة •
  ؛المؤسسات العموميةتتبع للوزارات و مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج، هيأة، 70األمر بـ ويتعلق. اإللكترونية

مديرية قيادة اإلدارة اإللكترونية، وهي هيأة للخبرات، مهمتها القيام بمساعدة اللجنة بين الوزارات لإلدارة  •
بتتبع  9009حيث قامت هذه الهيئة خالل سنة  . برامج اإلدارة اإللكترونية في تفعيل وتنفيذ اإللكترونية

 .المشاريع وتنسيق إنجازها وكذا تنسيق برمجة مشاريع اخرى
 

 35توفير  9009ا في ما يخص مشاريع الحكومة االلكترونية، فتجدر اإلشارة انه تم إلى غاية سنة أم 
خدمة أخرى  93علما أن  ، 9002خدمة مبرمجة في أفق  12 ، من أصلخدمة على الخط، يتم حاليا تداولها

 . هي اآلن في طور االنجاز
 

 :وتلك في طور االنجاز وفي ما يلي، سرد للمشاريع المنجزة
 

 خدمات لتطوير فعالية وتقليص نفقات اإلدارة: 
بوابة منظومة التدبير المندمج للنفقات، وضع قاعدة للمتعهد بالشهادة اإللكترونية، :  تم إنجاز المشاريع •

اإلطار العام  تدبير المواردالبشرية، تطوير البوابات الوطنية، ونظام األجور بالنسبة للمستخدمين،
 ؛يني لإلدارات والمؤسسات العموميةللربط الب

الصفقات العمومية عبر االنترنيت، قاعدة التشغيل البيني بين : في طور االنجازالتي المشاريع  •
اإلدارات، نظام معلوماتي متكامل للجماعات المحلية ، نظام الكتروني للعالقات مع األعوان 

 .القضائيين
 

 خدمات موجهة للمواطنين:  
خدمة أداء الضرائب عبر اإلنترنيت، الخدمات القنصلية عبر االنترنيت، بوابة : تم إنجاز المشاريع •

متابعة التعويضات الصحية، بوابة وزارة العدل اإللكترونية، تأشيرة مؤمنة، البطاقة الوطنية 
ت المتعلقة اإللكترونية، البوابة اإللكترونية للوساطة في سوق العمل، بوابة وزارة الصحة، الخدما

بالتقاعد بالقطاعين العام والخاص، الجواز البيومتري، بوابة خدمات استقبال األجانب، البوابة الموحدة 
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األسرة و للخدمات المالية اإللكترونية، البوابة السياحية للمغرب، بوابة وزارة التنمية االجتماعية
خد مواعيد عبر الخط بوبة أل ،www.service-public.maوالتضامن، إعادة تصميم بوابة اإلدارة 

 ؛وثائق اإلدارية ، بوابة المستهلك، الشباك اإللكتروني لطلب ال( بالنسبة للمستشفيات)

رخصة السياقة وتسجيل السيارات، بوابة  الموارد البشرية للتربية : في طور االنجازالتي المشاريع   •
 .النظام المعلوماتي لإلدارة المدرسية بالمغرب، طلب السجل العدليوالتعليم،  

 

 خدمات لتبسيط المساطر اإلدارية للمقاولت : 
، التصريح باألجراء وأداء BADRالقاعدة اآللية للجمارك عبر الشبكة : مشاريع خدمات منجزة  •

االكتتابات لدى صندوق الضمان االجتماعي، النظام المعلوماتي للميناء والشباك الوحيد، تصريح وأداء 
يح وأداء الضريبة على تصر، تصريح وأداء الضريبة على الشركاتالضريبة على الدخل عبر الخط، 

المرجعيات ، االستثمار في المغرب، الولوج إلى رسوم الملكية/ السجل العقاري المضافة، القيمة 
، جمع ونشر البيانات اإلحصائية الخاصة  جال تكنولوجيات اإلعالم والتواصلللحرف والكفاءات في م

السجل التجاري االلكتروني، المرصد الوطني لتكنولوجيا  الخدمات المتعلقة بالتقاعد، بالمغرب،
 .المعلومات واالتصاالت

 

 ات، إصدار خلق المقاوالت عبر االنترنيت، المعرف الوحيد للشرك: مشاريع خدمات في طور االنجاز
التصاريح والشهادات والموافقات، إنشاء البنية التحتية للبيانات المؤمنة، بوابة موحدة للخدمات الموجهة 

 .للمقاوالت، الخدمات المتعلقة بحماية الملكية الصناعية وبراءات االختراع
 

 public.ma-http://www.service:  موقع الوب للبوابة الحكومية

 نعم معلومات عامة المعلومات

 نعم القوانين

 نعم األدلة

 نعم خدمات تفاعلية الخدمات

 نعم نماذج يمكن تنزيلها

 نعم معلومات ساكنة

 نعم الدفع اإللكتروني 

 نعم تسجيل المستخدمين

 األمازغيةالعربية، اإلنكليزية، الفرنسية،  وجود أكثر من لغة للموقع

 نعم استسقاءات مشاركة المواطنين

 نعم مدونات

 ال فايسبوك أدوات وسائل اإلعالم االجتماعي

 ال تويتر

 ال لينكدإن

 ال يوتيوب

 نعم (RSS)قناة الوب  خدمات إضافية

 نعم إحصاءات الوب

 نعم بحث

األجهزة /نسخة للهاتف المحمول
 اللوحية

 نعم األجهزة اللوحية/للهاتف الذكي دعم

تطبيق مخصص للهاتف 
 iOS or)األجهزة اللوحية /الذكي

Android based) 

 نعم

 

http://www.service-public.ma/
http://www.douane.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.tax.gov.ma/
http://www.ancfcc.gov.ma/
http://www.e-invest.ma/EInvest-i
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.service-public.ma/
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الجهة المسؤولة عن إدخال تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت إلى اإلدارات العامة

 التكنولوجيات الحديثةوالتجارة ووزارة الصناعة 
Ministry of Industry, Trade and New Technologies 

(http:// www.mcinet.gov.ma) 
 ( CIGOV)اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة اإللكترونية  الحكومة اإللكترونيةهيئة 

Interministerial Committee for e-governement 
(http://www.egov.ma) 

 23 تنفيذها عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية التي تم

 12 عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية المزمع تنفيذها

 
 التجارة اإللكترونية  -باء

 

خالل السنوات األخيرة، تطوراً ملحوظاً، كما تدل على ذلك  المغربلقد عرف قطاع التجارة اإللكترونية ب 

إلى أكثر من  2228خالل سنة  موقعا 02من  ارتفع عدد مواقع اإلنترنت التجاريةفقد . كل مؤشرات القطاع

مليون درهم إلى حوالي  13كما ارتفع، خالل نفس الفترة، رقم المعامالت من . 2232موقعا خالل سنة  022

 .مليون 3225إلى حوالي  9222مليون درهم وعدد المعامالت التجارية على الخط من  701

 
ضعف العدد المسجل سنة وهوخص ش 1222222بحوالي  2232يقدر عدد المشترين على الخط في سنة  

منهم يشترون على مواقع  %75أكثر من ودرهم  52222و 32222منهم ينفقون سنويا مابين  52%،  2233

 .مغربية

 

 :يرجع الفضل في تطور التجارة اإللكترونية إلى مجموعة من العوامل نذكر منها على وجه الخصوص 
 

 3" الثالث النقال من الجيل اإلنترنت دمقرطةG"؛ 

  مليون تقريبا؛ 35: االرتفاع الهائل لمستعملي اإلنترنت 

  مليون تقرينا؛ 32: ارتفاع عدد حاملي البطاقات البنكية 

  ؛الخدمات الحكومية على الخطومواقع التجارة االلكترونية ارتفاع عدد 

 اإللكتروني المتعلق بالتبادل  51-25القانون رقم ) تقوية اإلطار القانوني المنظم للقطاعو تعزيز

المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع  29-28القانون رقم ونصوصه التطبيقية،  القانونية للمعطيات

والذي يتضمن كذلك  المتعلق بحماية المستهلك 13-28 رقمونصوصه التطبيقية، القانون  الشخصي

 (.رونيةمقتضيات تتعلق بإرساء التدابير واالحتياطات الكفيلة بتطوير التجارة االلكت

 
تتجلى التي وعلى مواقع خارج المغرب  مهمة لتشجيع التجارة االلكترونية خصوصا   رةباإلضافة إلى مباد 

( بالنسبة للشركات 90.000)درهم في السنة  00.000في إمكانية حصول األفراد على منحة ال تتعدى 
 .  يتم تحميلها على بطاقة دولية لالثمانومخصصة للشراء على الخط 

 
الخاصة بمواقع  (@Label e-thiq)تتعلق بإحداث عالمة الثقة ناك مبادرة أخرى مثيرة لالهتمام،  وه 

يمثل و. خدمة المستهلكعبر اإلنترنت في تجارية العالقات الضمانة حقيقية لجودة تشكل والمتاجرة على الخط 
فيما يهم  حترام الشركة اللتزاماتهااعلى  اإثباتما للتجارة االلكترونية  على موقع عالمة الثقة وضع شعار 
 .أمن المعامالت والبيانات الشخصيةوالتسليم أوقات وظروف ة، يالتجار هاشفافية عروض

 
  رقم القانون نعم وجود خدمات الصيرفة اإللكترونية
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  رقم القانون نعم وجود قانون للتجارة اإللكترونية

  القانونرقم  نعم وجود قانون للمعامالت اإللكترونية

  رقم القانون نعم وجود قوانين أخرى للخدمات اإللكترونية

 
 التعلم اإللكتروني  -جيم

 

المغرب أهمية كبيرة إلدماج التكنولوجيات الجديدة لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في نظام ولي أ 
 .الطالبالتعليم الوطني، من أجل تحسين نوعية التعليم وتعزيز الوعي المعرفي لدى 

 
 هذه استخدام عيوتوس الجديدة الثقافة لهذه الترويج أجل من التدابير من العديد اتخاذ تم ،صددال هذا في 

 العديد من األوراش في  تنفيذ ذلك  على كمثال مشيرا المغرب، في التعليم أداء الرفع من أجل من التكنولوجيات
 نظام في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استخدام لرصد وطنية لجنة وإنشاء الرقمي المغرب خطةإطار 
 .الحكومة رئيس يرأسها التعليم

 
المنظومة التربوية المغربية  كان الزما علىها الساحة التربوية الدولية تالتحوالت العميقة التي عرففبفعل  

المعلومات للبحث عن مكان لها في ظل مجتمع المعلومات والمعرفة وذلك من خالل إدماج تكنولوجيا 
واالتصاالت باعتبارها مصدرا للمعلومات والوصول إلى المعرفة ضمن سيرورة التعلمات مما يجعل من 

 .المؤسسة التعليمية قاطرة أساسية للتنمية المستدامة ولبنة محورية من لبنات مجتمع المعلومات والمعرفة
 
إعداد إطار مرجعي إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظومة  تموفي هذا اإلطار،  

 بالتالي تحقيقوالتربوية يحدد المقاربات البيداغوجية التي يجب تبنيها من أجل إدماج أمثل لهذه التكنولوجيات 
 .جودة أكبر للتعلمات

 
الوطني للموارد الرقمية في  ومن هذا المنطلق، ومن أجل تفعيل الدور المحوري الذي يلعبه المختبر 

إدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنظومة التربوية، وسعيا لالرتقاء بجودة الممارسات الصفية، 
المتعلق بتطوير االستعماالت، تم إعداد دليل بيداغوجي إلدماج تكنولوجيا  GENIE وفي سياق محور برنامج

 .المعلومات واالتصاالت في التعليم
 
ما تم نشر دالئل بيداغوجية تخصصية إلدماج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس مادتي ك 

الرياضيات وعلوم الحياة واألرض بالسلكين الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، وسيتم الحقا نشر دالئل 
اريوهات بيداغوجية في خاصة بكل مادة دراسية على حدة تتضمن أمثلة الستعماالت هذه التكنولوجيا ولسين

 .المادة الدراسية المعنية
 

 % 17 نسبة الطالب للحواسيب

  %13 نسبة المدارس التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت
 

 الصحة اإللكترونية  -دال
 

التى تهم المجتمعات، ولذلك تهتم الدول  ةمن أكثر المجاالت الحيوي ةالصحي ةتبر مجال الرعاييع 
 ةالضخم ةويتمّث ل هذا اإلهتمام بضخ الموارد المالي. ةوالحكومات بهذا المجال للحفاظ على ثراوتها البشري

لتسهيل إدارة  ةاإلمكانات التكنولوجيو، ةلبحث سبل عالج األمراض واألوبئ ةوتوظيف البحوث العلمي
 .، إلخةالعلمي ةات للمرضى فى أي زمان ومكان وتطوير األجهزوتوفير الخدم ةالمنظومات الصحي
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فيما يهم سبل عالج األمراض إلى أنه يالحظ أن هناك عدة مؤاخذات من  مهما   قد حقق المغرب تقدما  و 
بالتالي فقد وإدارة المستشفيات وعالقة بين المواطن الغيرها من أوجه تدبير وتنظيم المواعيد وحيث االستقبال 

 .هذه المعيقاتلتجاوز  االتصاالتواعتماد تكنولوجيا المعلومات وتم التركيز على هذا الجانب 
 
تسهيل ولوجهم في أحسن الظروف تم ومن أجل تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وفي هذا اإلطار و 

 http://rendezvous-sante.ma: من خالل الموقع اعتماد نظام لتدبير المواعد على الخط في المستشفيات العامة
 .اإلنترنت شبكة على

 
مستشفى جهوي كما تم تكوني األطر  09 فياعتماد هذا النظام في مرحلته األولى قد تم لحد اآلن و 

   .في انتظار تعميمها على كل المستشفيات العامة الطبية المسؤولة على تدبير الخدمة
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 المحتوى المحليواللغوي والتنوع الثقافي   -ثامناا 
 

في هذا االطار فإن التنوع اللغوي والثقافي يساعد على إثراء عملية النهوض بالمجتمع عن طريق التعبير  
التعدد أن يساعد على انتشار واستخدام المعلومات وويمكن لهذا التنوع . عن مجموعة من القيم واألفكار المختلفة

باللغة والسياق الثقافي األكثر اعتيادا  لدى المستخدمين، األمر الذي يساعد على تشجيع عن طريق تقديمها 
 .استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

لمعطيات المرتبطة بالمغرب تكشف وجود محتشم للمحتوى الرقمي المغربي باللغة العربية جميع ا 
الثامنة من حيث حجم المنشورات بمختلف مواقع النشر، كما بالشبكة العنكبوتية، ويحتل المغرب عربيا المرتبة 

حيث يشكل المحتوى  .يحتل المرتبة العاشرة بخصوص أقوى العائدات السنوية العربية للمحتوى الرقمي العربي
غ للعائد السنوي للمحتوى الرقمي بالنسبة و .بالمائة فقط من مجموع المحتوى العربي باإلنترنيت 0.2المغربي 

بالمائة من مجموع  0.12ما يشكل ومليون دوالر وه 92المغربي باللغة العربية باإلنترنيت، فيبلغ ما يناهز 
 .العائد السنوي العربي للمحتوى الرقمي العربي

 

على أن (  «مأرب»للمرصد اإلحصائي للمحتوى الرقمي العربي ) اإلحصائية اتكشفت الدراسقد و 
واألدبي للمؤسسات العمومية المغربية بالمواقع اإللكترونية تأتي في المرتبة األولى المحتوى الفكري والثقافي 

وحدة معلوماتية،  021المرتبة الثانية بألف وحدة معلوماتية، ويأتي المحتوى السياسي القانوني في  700وبنح
رتبة الرابعة والخامسة ألف وحدة معلوماتية، وفي الم 029بـ ثم ثالثا محتوى العلوم االجتماعية واإلنسانية 

المحتوى االقتصادي ثم المحتوى العلمي البحثي، وبينما احتل المحتوى المتعلق باإلعالم واالتصال المرتبة 
ألف وحدة معلوماتية، ثم أخير المحتوى  22السادسة، جاء في المرتبة ما قبل األخيرة المحتوى التعليمي ب

  .ألف وحدة معلوماتية 79العسكري واألمني ب
  

من مجموع  %73يقرب عن تنشر ما وشكل المواقع أهم قنوات النشر للمحتوى الرقمي المغربي، ت  
، تليها الشبكات %02بـ ثم ثالثا المدونات  %92معلوماتية، تأتي المنتديات في المرتبة الثانية بال اتوحدال

 . تويتر ثم القوائم البريدية وأخيرا   %0بوثم شبكات الفيدي % 3ـ االجتماعية ب
 
 :المبادرات المتخذة لتطوير المحتوى الرقمي الوطني  نذكر على وجه الخصوصبعض فيما يخص  
 

 العربية تم إرسال دورية  اللغة إلى االلكترونية العمومية المواقع لترجمة منتظمة سياسة في إطار اعتماد
 الحكومة؛لإلدارات العمومية في هذا الشأن من طرف رئيس 

  إنجاز البوابة االلكترونية للمركز االقليمي للتوثيق الرقمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال بالتعاون مع
 االتحاد الدولي لالتصاالت؛

 إطالق المشاورات إلنجاز دراسة لوضع خطة وطنية لتطوير المحتوى الرقمي الوطني. 
 

 أسماء النطاقات العربية 
 

هيئة بعد موافقة  ذلكو " المغرب". بالمعرفأسماء مواقع أنترنيت تنتهي دخلت مؤخرا بالمغرب حيز التطبيق 
، على طلب المغرب بإدراج أسماء نطاقات بالنسبة لمواقع (اناآليك)اإلنترنت لألسماء واألرقام المخصصة 

المحددة و ma.""ستخضع لنفس الشروط المقننة لتسجيل إسم نطاق ينتهي بالمعرف و .األنترنيت باللغة العربية
 .(ANRT) من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

 
زيادة عدد مستخدمي وترنيت، إلنقاعدة مواقع العربية من توسيع وسيمكن تبني أسماء النطاقات باللغة ا 

 .األنترنيت باللغة العربية إلغناء المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية

http://www.assdae.com/1394-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82.html
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاا 
 

بسبب قدرة وسائل اإلعالم على الوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وقدرتها على نشر األفكار  
مهما  في تعزيز وتطوير المجتمعات المعلوماتية، وفي تحقيق تنوع  دورا  ، فإنها تلعب والحقائق والمعلومات

 .مصادر المعلومات
 
لم تعد هناك حاجة للتدليل على أهمية الصحافة اإللكترونية في حياة المواطنين المغاربة، وخاصة الفئات  

هذه الوسيلة توظف وتفيد إحصائيات صدرت مؤخرا بخصوص استعمال المغاربة لإلنترنت، أن . الشابة منهم
، وفي موقع ثان قريب جدا من األول % 22بدرجة أولى من أجل التواصل عبر البريد اإللكتروني بنسبة 

، وللتواصل %( 73)، ثم بعد ذلك تستعمل  ألغراض مهنية % 29بنسبة ( اإلعالم)تستخدم  من أجل اإلخبار 
كما أنه بالنسبة للشبكات االجتماعية %(.  2)ية ، والشراء والتسوق عبر الشبكة العنكبوت%( 70)مع األقارب 

الرغبة في والتي تحتل المرتبة األولى من حيث االستعمال، فإن الدافع األول المعبر عنه للولوج إليها يظل ه
  .االطالع على األخبار

 
 300وقد عرفت الصحف اإللكترونية بالمغرب ارتفاعا هاما خالل العقد األخير، حيث ناهز عددها  
ما يجعل نفاذ اإلعالم الرقمي قويا جدا، مع اإلشارة إلى تزامن ذلك مع نقل عدد من و، وه9009وقع سنة م

كل ذلك عزز من حضور الصحافة اإللكترونية في . ممارسي الصحافة المكتوبة تجاربهم إلى الشبكة العنكبوتية
السلطة الرابعة في الديمقراطية  تنشيط الحياة السياسية والمجتمعية بالمغرب، مع تنامي دورها في تجسيد

  .المغربية
 

 
وإلى جانب أشكال النشر الرقمي األخرى، تعد الصحافة اإللكترونية إحدى البوابات األساسية التي يتأسس  

عليها مجتمع المعلومات والمعرفة، إال أنها تثير في الوقت نفسه جملة من األسئلة، إن لم نقل االنشغاالت 
واألخالقية، والتي تقترن حتما باألدوار الجديدة التي  يجب أن تنهض بها هذه الوسيلة ذات والمخاوف، المهنية 

  .العالقة بالتكنولوجيات الحديثة لإلعالم والتواصل، خدمة للذات والمجتمع والحضارة
 
وتواجه الصحافة اإللكترونية المغربية عدة تحّديات، ابتداء من فوضى المصطلح التي تطبعها، إذ ما  

يزال الجدل اليوم قائما حول المفاهيم المؤّسسة للحقل كتلك التي ترتبط بماهية الصحافة اإللكترونية، وتعريف 
يضاف إلى ذلك تحديات البيئة . ، إلخ"خدمة الصحافة اإللكترونية"الصحفي المهني الممارس في الحقل، و

 .الرقمي، وكذا تحديات أخالقيات المهنة التكنولوجية وتأهيل القطاع والنموذج االقتصادي، وتحديات المضمون
 
ومن المشاكل التي تم تصنيفها في دراسة ميدانية أنجزت حول واقع الصحافة اإللكترونية المغربية  ما  

المعلومة، ضعف الموارد المالية والبشرية في وصعوبة الحصول على الخبر أ(: بالترتيب حسب األهمية)يلي 
اب قانون منظم لمهنة الصحفي اإللكتروني وللمقاولة اإلعالمية الرقمية، ضعف مجال الصحافة اإللكترونية، غي

التكوين األكاديمي وقلة الدورات التكوينية والتأهيلية، عدم وجود البطاقة المهنية، اإلكراهات التقنية المادية 
عمله، مشاكل  المعلوماتية، كثرة ساعات العمل، الضغط التي تمارسه السلطات على الصحفي أثناء ممارسة

تتعلق بالخط التحريري واألهداف المرجعية للصحيفة اإللكترونية، صعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية للمقال 
 . في المجال اإللكتروني، غياب الوعي في مجال اإلعالم اإللكتروني

 
ات عمل ثمرة ورشوهو لتأهيل الصحافة اإللكترونيةقد تم مؤخرا بالمغرب إعداد الكتاب األبيض و 
في أفق وضع قانون للصحافة  موسعة مع الفاعلين والمعنيين بقطاع الصحافة اإللكترونية اتاستشارو

 .االلكترونية
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ويتوزع هذا الكتاب إلى جزأين أساسيين أولهما يتعلق بجانب التحديات، والثاني مخصص للتوصيات،  

التي تواجهها اليوم الصحافة اإللكترونية ويعالج جزء التحديات المنتظمة في خمسة محاور، اإلشكاالت 
 :المغربية، وهي أساسا  

 
 التحدي التكنولوجي؛ .0
  التحدي االقتصادي؛ .9
  تحدي تطوير المحتوى؛ .2
  تحدي دعم أخالقيات المهنة؛ .7
  .تحدي التكوين .3

 
 فيما يسعى الكتاب األبيض هذا، في جزئه الثاني، عبر التوصيات المبّوبة التي يقدمها والمستمدة من 

حول واقع وآفاق الصحافة اإللكترونية المغربية، وارتباطا بالتحديات  خالصات الحوار والنقاش الموسع
المطروحة، إلى أن يشكل أرضية وطنية اقتراحية شاملة يشارك من خاللها كل المتدخلين لتأهيل الحقل 

 .والنهوض به
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالتبناء   -عاشراا 
 

يتطلب بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام وتوفر عدد  
من الشروط، منها الدعم االستثماري، وتقديم التسهيالت المالية، وتنظيم البنية الصناعية، ومساندة االبتكارات، 

، وصناعة مشغلي خدمات االتصاالتع ويمكن أن يشمل هذا القطا. وتعزيز قدرات البحث والتطوير وغيرها
عتاد الحاسوب، وتطوير البرمجيات، وتقديم الخدمات، ومراكز االتصال، والتدريب التقني، وتصميم مواقع 

 .اإلنترنت، وتطوير المحتوى الرقمي وتعريبه، والحلول اإللكترونية
 

 شركات تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -ألف
 

شركات رائدة عالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتواصل، تتمركز بالمغرب  ، يتوفر المغرب على 
قد ساهم في و في مجاالت عدم تمركز الخدمات عن بعد والتنمية الخارجية تجعل من المغرب حالة نموذجية

 -سيسكو -ألكاتيل: من أبرز هذه الشركات و. في القطاع خبرات ناجحةوأكيدة  وطنية مؤهالتذلك وجود 
 -إ ب م -هب -كيمبلوس -فرانس تيلكوم -سيمنز كومبيوتر -فوجيتسو -إكساكس سوفتوير -ديل -كوم2 -كومباك

 –س ت  -س ك ل إ -سوفريكوم -سنيكما -ساب -سامسونغ -ساجيم -أوراكل -نافزيون -موتورال -ميكروسوفت
 ....أونيلوج -أوبيسوفت -تليفونيكا -ميكروإليكترونيكس

 
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتخصائص الفاعلين في قطاع أهم  
 

  شركات كبرى شديدة التخصص وخاصة الفاعلين في قطاع المواصالت، تشمل في جزء كبير منها
 ؛مستثمرين أجانب

 ؛شركات خدمات متوسطة الحجم، كثيرا ما تكون في شكل ممثلين محليين لمجموعات عالمية 

  المغربية وجود نواة لصناعة البرامج اإللكترونية قادرة على االبتكار تبين بعض قصص النجاح
 ؛وتصدير المهارات

 شركات عديدة لبيع المعدات والبرامج ورزم البرامج. 
 

 التسهيالت الحكومية  -باء

 :قطاع تدعمه سياسة عمومية تطوعية
انطلقت الحكومة المغربية في وضع ، تالاتصمنها بأهمية التكنولوجيا الجديدة في مجال المعلومات واال وعيا  

من أجل جعل المغرب في ركب قطاع المعلومات وما يتطلبه من  "استراتيجية المغرب الرقمي" وطنيا  مخططا
 .تعتمد على التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين المعنيين  وقيادة هذا المخطط. معرفة وعلم

 
المتوسطة إلى ولمتعلقة بإنتاجية المقاوالت الصغرى األولية استراتجية في إطار هذه اإلتستهدف و 

استمرار تنفيذ برنامج تم وفي هذا الصدد، . األنظمة المعلوماتية بهدف تحسين مردوديتها على استخدام هاتشجيع
ولوج المقاوالت الصغرى والمتوسطة، في قطاعات النسيج واأللبسة والجلد والصناعة الغذائية والسيارات 

دعم  يخصصتكنولوجيا المعلوميات، حيث " مساندة"والطيران، لتكنولوجيات المعلوميات في إطار برنامج 

 . اقتناء حلول معلوماتية مهنية درهم، من إجمالي كلفة 700.000، في حدود 20يصل إلى 
 
 :تسجيل النتائج التالية 9009نهاية سنة وقد تم إلى  
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 بوضع  2.000يزيد عن  ما قاممقاولة و 50استفادت من الدعم  :قطاع النسيج واأللبسة والجلدبالنسبة ل
 ؛طلب االستفادة

 مقاولة بوضع  20مقاولة  وقام ما يزيد عن  02استفادت من الدعم : الغذائية اتالصناعقطاع بالنسبة ل
 ؛طلب االستفادة

 مقاولة بوضع  70مقاولة  وقام ما يزيد عن  99استفادت من الدعم : قطاع السيارات والطيرانبالنسبة ل
 ؛طلب االستفادة

 مقاولة بوضع  93مقاولة  وقام ما يزيد عن  02استفادت من الدعم : لخبراء المحاسباتيونبالنسبة ل
 ؛الستفادةطلب ا

  متعدد القطاعات، حيث " مساندة"استمرار مواكبة مقاوالت باقي القطاعات الصناعية في إطار برنامج
 ؛مقاولة بوضع طلب االستفادة 200مقاولة  وقام ما يقرب عن  020استفادت من الدعم 

  مواصلة انجاز مشروع مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة عبر الشراكة مع المكتب الشريف
المقاييس الدولية الخاصة بالتبادل االلكتروني واعتماد المعايير للفوسفاط، ونشير في هذا اإلطار الى 

 ؛للوثائق التجارية
 

 رواج » امج استمرار تنفيذ مشروع دعم مقاوالت قطاع تجارة القرب في إطار برن TI   » وإنجاز
 ؛عروض جديدة

  استمرار تنفيذ مشروع دعم المقاوالت الصغرى والصغرى جدا للحصول على الرخصة الرقمية
 .حصص تحسيسية 902رخصة رقمية وتقديم  9730بتسليم « انفتاح»

 

 مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت في القتصاد الوطني -جيم
 

 9009مليار درهم سنة  13االتصاالت المغربي ما يناهز وبلغت معامالت قطاع تكنولوجيا المعلومات  
يشارك قطاع تكنولوجيا . منصب شغل خال نفس السنة 093.000مكن القطاع من خلق ما يقرب عن و

صدرا للتشغيل ، كما يشكل م(في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 2)مليار درهم  79المعلومات بما يفوق 
مليار  23بدوره يشارك قطاع االتصاالت بجزء وافر بمبلغ معامالت يقدر بـو .ألف شخص 29لفائدة أزيد من 

أما . مليارات درهم 2بحوالي ( التوزيع واألجهزة المعلوماتية والخدمة)درهم، في حين تساهم الصناعة المحلية 
ومن ناحية فرص . مليار درهم  رقم معامالته ما يقرب قطاع ترحيل تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج فيبلغ

 . ألف منصب شغل في شركات تكنولوجيا المعلومات الموجهة للتصدير 91التشغيل، هناك 
 
في المائة من الميزانية  9,2وتمثل الميزانية المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمغرب  

  .اإلجمالية

 

 0،2االتصاالت  في المغرب وحجم استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات  9009وقد بلغ خالل سنة  
المغرب فى مقدمة بلدان مما يضع . 9000مقارنة مع سنة  %00يقارب  ارتفاعا   مليار دوالر مسجال  

  . المعلومات تكنولوجياوافريقيا من حيث كثافة االنفاق االستثمارى على مشروعات االتصاالت  شمال
 
تعزيز مركزه في اقتصاد المعرفة مع ازدياد تصدير الحلول والمغرب بخطى ثابتة نحويخطكما  

التكنولوجية عبر كبريات شركاته إلى بلدان متنوعة في القطاعات ذات التخصصات الرفيعة كالتعامل البنكي 
واإلدارة المتكاملة للميزانية والنفقات ونقل العمالة عبر االلكتروني والحلول التكاملية لشبكات االتصال والنشر 

 .تكنولوجيا الشبكة االلكترونية
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شركة مغربية عضوة في اتحاد مهنيي تكنولوجيا المعلومات  20ما يزيد عن أن  اتدراسالوقد كشفت  
تقدم  منها شركات% 20مليون درهم حيث شكلت  200واالتصال قامت بتصدير منتوجات زادت قيمتها عن 

وتشكل إفريقيا الغربية وأوروبا الغربية . خدمات في تكنولوجيا المعلومات والمعاملة البنكية اإللكترونية
 .المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتلقيا الخبرة المغربية في هذا القطاع

 
وروبية سحر المغرب كمكان أمثل لنقل العمالة يزداد بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع الطلب من الشركات األ 

 .مليار يورو 20 يفوقماوراء البحار بمبلغ إجمالي ومن خدمات االوف شور أ% 90 ها باحتياجاتتقدرالتي 
 
ومشروع  9009-9002وزاد من جاذبية المغرب لألسواق األوروبية أيضا تطبيق اتفاق التقدم لفترة  
مجال الخدمات االلكترونية وتطوير  الذي يستهدف إجراء تقييم لعملية تقسيم العمل في[ النشوء" ]إيميرجونس"

 .نقل العمالة لما وراء البحار
 
من % 70أن صادرات المغرب لألسواق اإلفريقية منها المغرب الكبير وإفريقيا الغربية تشكل  كما 

 .المبيعات الدولية من قطاع المعلومات وتكنولوجيا االتصال المغربي
 
أن حجم الصادرات لها ما زال ضعيفا في الوقت الراهن ويمثل الشرق األوسط أيضا منطقة واعدة رغم  

ما يفسر قرار العاملين في القطاع والسلطات باتخاذ تدابير لتعزيز الحضور المغربي في المعرض التجاري ووه
 .جيتيكس المنظم في دبي الذي يحظى بشهرة دولية لما يقدمه من دعم للنهوض بقطاع التجارة في المنطقة

 

 والتطوير والبتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالتالبحث   -دال
 

 Initiative Maroc" )مبادرة المغرب ابتكار"وطنية لالبتكار باسم  اعتماد استراتيجيةبالمغرب تم  

Innovation)ضمن نادي البلدان المنتجة للتكنولوجيا، والعمل على انبعاث اقتصاد بقيمة ه ، تستهدف تحديد موقع
ترتكز على االبتكار والمعرفة، وتعزيز صورة المغرب دوليا، ومن تم تعزيز قدرته على  نوعية مضافة

 .استقطاب االستثمارات في مجال التكنولوجيا
 
أربعة محاور استراتيجية وثالثة عشرة ورشة عمل تتضمن على سبيل " مبادرة المغرب ابتكار"وتتضمن  

ر وإحداث إطار قانوني محفز وفعال ووضع آليات لدعم وتمويل المثال اعتماد حكامة وطنية موحدة لالبتكا
االبتكار وإحداث المركز المغربي لالبتكار واالستقبال والتوجيه والدعم المالي وتطوير البنيات التحتية 

، وتعبئة المواهب وترويج ثقافة (التكتالت العنقودية" )Cluster"التكنولوجية وأقطاب التنافسية واالبتكار 
كار، من خالل إنشاء النادي المغربي لالبتكار وإطالق برنامج جامعي للتكوين في مجال إنشاء المقاوالت االبت

 .االبتكارية
 

 :9009وفيما يلي أهم ما تم إنجازه خالل سنة  
 

 ا ذ، تم تغيير اإلطار القانوني لهتطوير حكامة المركز المغربي لالبتكارفي إطار : المركز المغربي لإلبتكار
 المغربي لالبتكارما تم تعزيز الهيكل الوظيفي للمركز ك(.Société Anonyme)المركز إلى شركة مجهولة اإلسم 

مشاريع تدبير وفي إطار تحسين عملية . مليون درهم إلى المركز في إطار ميزانيته السنوية 9.3وتحويل مبلغ 
صة بآليات صندوق تمويل االبتكار، تم إطالق المقترحة في إطار طلبات اقتراح مشاريع الخا االبتكار والبحث

ه المنصة ذوتمكن ه. ww.cmi.net.maمنصة معلوماتية لتقديم خدمات لحملة المشاريع من خالل الموقع 
ها، من قبل المعلوماتية كذلك من قيادة ومتابعة عملية معالجة المشاريع المقترحة والمختارة، عبر كل أطوار

 .كافة أعضاء لجنة المتابعة ولجنة التقييم واإلسناد

http://www.cmi.net.ma/
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 إنشاء صندوق بالنظر إلى احتياجات وخصوصيات النسيج الصناعي الوطني، تم :  صندوق تمويل البتكار

 .مليون درهم 210بميزانية تبلغ قيمتها  9007مشروع لالبتكار في أفق   100لتمويل االبتكار قصد تمويل 
 :ثالثة آليات للتمويل هيمن صندوق تمويل االبتكار  يتكونو
 

  إنطالق"برنامج" Intilak  الذي يستهدف دعم المقاوالت الناشئة والمبتكرةStartup ( أقل من سنتين من
٪ من النفقات المتعلقة بمشروع االبتكار،  90التي يملكها مستثمرون شباب بنسبة ( الوجود القانوني

 وذلك في حدود غالف مالي يقدر بمليون درهم؛

  تطوير"برنامج "Tatwir تكتل والذي يستهدف دعم مشاريع البحث والتطوير التي تباشرها مقاوالت أ
في مرحلة التطوير بنسبة ( أكثر من سنتين من الوجود القانوني)مقاوالت متوسطة وصغرى مبتكرة 

 ٪ من النفقات المتعلقة بالمشروع، وذلك في حدود غالف مالي يقدر بأربعة مليون درهم؛ 30

  شبكة الخدمات التكنولوجيةPTR تكنولوجية لفائدة والتي تعمل على تمويل خدمات ذات صبغة ابتكارية أ
 ٪ من النفقات المتعلقة بالمشروع ضمن سقف مالي يقدر بمائة23مقاوالت متوسطة وصغرى بنسبة 

 .ألف درهم
 

 .9009سنة  مشروع من أجل اإلستفادة من دعم صندوق تمويل االبتكار 92تم انتقاء قد و 
 
  وعيا منه بالدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به تحسيس المقاوالت بأهمية االبتكار :المقاولة المبتكرة جائزة

التي عرفت  المقاولة المبتكرةوالتطوير التكنولوجي لتحسين تنافسيتها وعلى إثر تنظيمه للدورة األولى لجائزة 
الصناعة والتجارة  ، أطلق المغرب بشراكة بين وزارة(كبرى ومتوسطة وصغرى)مكافأة ثمانية مقاوالت فائزة 

والجمعية المغربية للبحث التنموي الدورة الثانية لجائزة  االتحاد العام لمقاوالت المغربوالتكنولوجيات الحديثة و
 .لفائدة المقاوالت الصناعية والخدماتية التي تقوم بتطوير أنشطة ذات صبغة ابتكارية  المقاولة المبتكرة

 
كجزء من تعزيز ثقافة روح المبادرة واالبتكار لصالح الطلبة  " :المبتكرةإنشاء المقاولت "وحدة تكوين   

 وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع االتحاد العام لمقاوالت المغرب زتجأنالجامعيين، 
ائدة خمس مؤسسات لف" إنشاء المقاوالت المبتكرة"وكافة الفاعلين في ميدان التعليم العالي، وحدة تكوينية حول 
 . 9009-9000للتعليم العالي في إطار تجربة نموذجية برسم السنة الجامعية 

 
 تم إحداث النادي المغربي لالبتكار في إطار شبكة عنكبوتية تسعى إلى تحقيق التبادل  :النادي المغربي لالبتكار

ات ومؤسسات البحث ومقاولين من باحثين وجامع)والتواصل بين جميع األطراف الفاعلة في مجال االبتكار 
. وقد تم إصدار النسخة االولى للنادي بمناسبة القمة الوطنية الثانية لالبتكار...(. وشركات مبتكرة وحاضنات 

بوابة للمعلومات في مجال االبتكار، وشبكة اجتماعية : ويتكون النادي المغربي لالبتكار من ثالثة مكونات وهي 
 .الفاعلين في مجال االبتكار وخدمات إلكترونية متعلقة بآليات تمويل االبتكارللتبادل والتواصل بين كافة 

 
 أقطاب التنافسية والبتكار"clusters :"استراتيجية وطنية واضحة المعالم إلنعاش أقطاب التنافسية  تم إعداد

من بين األهداف المرقمة األساسية  المتوخاة من استراتيجية و. واالبتكار، حول مختلف القطاعات الواعدة
 .9002االبتكار في أفق وقطبا للتنافسية  03مواكبة وإنعاش األقطاب التنافسية واالبتكارية هي تحفيز 

 

في إطار بلورة هذه االستراتيجية، تم إحداث صندوق لدعم األقطاب التنافسية واالبتكارية بغالف مالي و 
ليون درهم لمدة ثالث سنوات، وذلك لتمويل األقطاب التي تستوفي جميع الشروط المحددة م 29يناهز 

 .والمنسجمة مع األهداف المسطرة
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الشروع في تمويل أقطاب التنافسية واإلبتكارية التي تم إختيارها في إطار النسخة   ، تم 9009في سنة  

 . األولى من طلب اقتراح مشاريع لتحديد واختيار أفضل األقطاب العاملة في مجال الصناعة والتكنولوجيا
 

 :يتعلق األمر باألقطاب التالية و 
 
  قطب للتنافسية واالبتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال(Maroc Numeric Cluster)؛  

  قطب للتنافسية واالبتكار في مجال اإلليكترونيات الدقيقة(Morocco Microéléctronics Cluster) ؛ 

  قطب للتنافسية واالبتكار في مجال اإللكترونيك والميكاترونيك(Cluster CE3M) ؛ 
  قطب للتنافسية واالبتكار في مجال الموارد البحرية بطانطان(Cluster Océanopole Tan Tan). 

 
التي ومواكبة هذه األقطاب في إطار عقود البرامج بين الدولة واألقطاب األربعة المذكورة ويتم تمويل و 

من خاللها تم تحديد األهداف وااللتزامات والمؤشرات التي يتم من خاللها تقييم عمل ومرد ودية كل قطب 
 .تنفيذ مخطط عمل كل قطبويوجه هذا التمويل إلنشاء خلية تنشيط و. وتجديد الدعم المالي له

 
 شراكات مع بعض الجامعات إلحداث  لقد تم في هذا المجال إرساء: البنيات التحتية التكنولوجية وآليات التثمين

إلحتضان مراكز البحث التنموي وحاضنات المشاريع االبتكارية ( Cité de l’Innovation)مجمعات لالبتكار 
  .القطاعات المنتجةومشاتل المقاوالت ومكاتب لنقل التكنولوجيا نحو
 

 :ما يليأنجز  9009ففي سنة  
 

  الرباط بشراكة وفاس وإعطاء االنطالقة لالنجاز الفعلي لمجمعات االبتكار المبرمجة في مدن مراكش
 مع الجامعات المعنية؛ 

  االعداد لوضع اليات الحكامة لهذا المجمع؛ والتهييئ النطالق االشغال لبناء مجمع االبتكار بمراكش 

  تهييئ مخطط االعمال ”business plan ” لمجمع االبتكار بفاس؛ اليات الحكامة االعداد لوضع و 

  االعداد النجاز مخطط االعمال”business plan ”لمجمع االبتكار بالرباط. 
 

 الستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت  -هاء
 

على إدماج المغرب في اقتصاد المعرفة ويراهن المغرب في هذا القطاع على استدامة التقدم الذي تحقق  
الدولة، : ا وإدخالها لدى كل فاعلي المجتمعالعالمي، وذلك بنشر هذه التقنيات على أوسع نطاق وتوسيعه

 .اإلدارات، المشاريع والمواطنين
  
االتصاالت عبر وضع الظروف وفي هذا الصدد أعطيت أهمية بالغة لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و 

حول ثالثة عناصر، أولها اإلطار التحفيزي  ذلكيتمحور و. المالئمة لتشجيع االستثمارات في هذا القطاع
المؤهلة، عبر نظام مساعدة  والمشجع على أساس ضريبة حقيقية على الدخل، ومنظومة تنمية الموارد البشرية

التكوين المستمر، ثم العرض العقاري المتنوع والمتناسب مع الفاعلين في جهود التدريب من أجل التوظيف و
 .أفضل المعايير الدولية في األرضيات الصناعية المتكاملة المخصصة

 

باإلضافة إلى ذلك، يتعزز العرض المغربي بعروض تمويل تتناسب مع احتياجات المستثمرين في  
الحوافز المالية التي يقدمها، تتمتع البالد بميزة ونظرا إلى انخفاض تكلفة اليد العاملة بالمغرب و  .قطاعال

 .بجنوب أوروبا مثال    تنافسية قوية في هذا القطاع فيما يخص تكاليف االستغالل مقارنة
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 مؤهالت تنافسية

  ؛(العربية، الفرنسية، اإلسبانية، اإلنجليزية)مؤهالت لغوية مختلفة 

 ؛إطار دستوري يضمن استقرارا سياسيا والتنمية 

 ؛قانوني منفتح وشفاف محيط 

 ؛بنيات تحتية للمواصالت مطابقة للمعايير الدولية 

 ؛بنيات تحتية أرضية وبحرية وجوية عصرية 

 ؛سياسة اقتصادية منفتحة تعتمد على خيارات ليبرالية وعلى االنفتاح على الفاعلين األجانب 

 ؛جبائية تشجع تصدير الخدمات 

  الدبلومات بكلفة تنافسية وقادرة على استيعاب التكنولوجيا طاقة بشرية من الشباب الحائز على
 ؛الجديدة

  المعلوماتبنية تحتية كمية وكيفية عمومية وخاصة متاحة، موجهة للتكوين في مجال تكنولوجيا

 .االتصاالتو

 التصالتومشجع لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات قانوني إطار 

 

  تشجيعات  ،تشجيعات جبائية: 0222ميثاق االستثمار لسنة بمثابة  31-01القانون اإلطار
 ؛حرية تحويل الرساميل ،مشاركة الدولة ،جمركية

 الخاص بحماية الملكية الصناعية  02-22وقد اعتمد القانون : صناعيةالقانون بشأن الملكية ال
بالنسبة للبضائع مقتضيات جديدة كنظام التعرض على العالمات التجارية، والتدابير على الحدود 

المشكوك في كونها مزيفة، وحماية الشارات الصوتية والعالمات الشمية واإليداع بطريقة 
 ؛إليكترونية

 

  المتعلق بحرية األسعار  02.22يحدد القانون رقم : والمنافسةسعاربشأن حرية األ 2/22القانون
تصادية وتحسين رفاهية والمنافسة قواعد حماية المنافسة، ويهدف إلى تنشيط الفاعلية االق

وال تهدف سياسة المنافسة بالمغرب  .المستهلكين، وضمان الشفافية والنزاهة في العالقات التجارية
إلى فرض إكراهات على المقاوالت، بل ترمي على العكس من ذلك إلى تمكينها من التدخل في 

 ؛ت أخرىأسواق مفتوحة ال تعرقل عملها تصرفات منافية للمنافسة من طرف مقاوال
 

  المتعلق بحماية األشخاص  02.01أقر القانون رقم : حماية المعطيات الشخصيةالقانون المتعلق ب
الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى 

من شأنه أن يمس  حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما
وقد بات المغرب، باعتماد هذا القانون، واحدا  من أولى الدول العربية  .بها عبر استخدام المعلوميات

واإلفريقية التي تتوفر على نظام كامل للحماية، وإحدى الوجهات اآلمنة في مجال تداول المعطيات 
 ؛الشخصية

 تهدف هذه اإلجراءات إلى : جاورةبمثابة حقوق المؤلف والحقوق الم 9/00 القانون
التعهدات التي أخذها المغرب على عاتقه في إطار وبين التشريع الوطني  المالءمة تحقيق
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المعاهدات واالتفاقات الدولية، وبخاصة اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق 
معاهدة حقوق : للملكية الفكريةالملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ومعاهدات المنظمة العالمية 

المؤلف، ومعاهدة فناني األداء والفونوغرامات، واتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع 
 ؛بلدان شريكة أخرى، وال سيما اتفاق التبادل الحر مع الواليات المتحدة األمريكية

  صبغة الدولية على التحكيم، ونص ساهم هذا القانون في إضفاء ال: يةفاقتاالالوساطة وم يحكتالقانون
 ؛على الوساطة االتفاقية باعتبارها نمطا  بديال  لتسوية المنازعات

 المعايير الدولية وتتميز بتوافقها مع المبادئ األساسية التي حددها الدستور  : شغلال مدونة
 ؛مجال الشغلاتفاقيات هيئة األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة الناشطة في  المنصوص عليها في

 بإحداث الوكالة الوطنية لتقنين  22-97القانون :  القوانين التي تهم تحرير قطاع المواصالت
الذي ينص على تقليص مساهمة الفاعلين وإحداث ( خدمة عامة) 33/00القانون والمواصالت 

 .صناديق خاصة تمول بهذه المساهمات
 

القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على إلى جانب اإلعفاءات الضريبية المخولة في إطار  
عقود استثمار تبَرم مع وامتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية ت منح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أ

 :ويتعلق األمر بما يلي .الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة
 

  صندوق إنعاش االستثمارات؛: باالستثمارمساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة 

  مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية االستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير
 الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية؛  صندوق: التكنولوجيات الحديثة

  ؛21-09من قانون المالية رقم  0.2اإلعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 

  ب من المدونة  99°-092اإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين االستيراد في إطار المادة
 .العامة للضرائب

 
 :إجراءات مشجعة لدعم المقاولت وتنمية المقاولت التكنولوجية

 

 ؛قرض ضريبة البحث 

 ؛مقتضيات جبائية ألنظمة خيار شراء األسهم 

  ؛والتنمية وتجديد المقاوالتبرامج لدعم مشاريع البحث 

 ؛صندوق الضمان تمهيد التشغيل ورأسمال الخطر ورأسمال التنمية 

  ؛من رقم معامالت الفاعلين% 9إحداث صندوق للخدمة العامة ممول في حدود 

 من رقم % 0,29 إحداث صندوق للبحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل يمول في حدود
 ؛معامالت الفاعلين

 ؛من رقم معامالت الفاعلين 0,75 يمول في حدود التقييسوصندوق للتكوين  إحداث 

 ؛منح رخص من جيل جديد 

 ؛نشر مخطط وطني لمنح شرائط الذبذبات 

 ؛إمكانية األداء عبر االنترنت بواسطة البطاقات البنيكة 

  نونبر  00بتاريخ  22.02.0ظهير )قانون بشأن الجرائم المتعلقة بأنظمة المعالجة التلقائية للبيانات
 .(9002دجنير  09بتاريخ  3020ر .ج–تتمم القانون الجنائي -9002
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 :التصالتوتكنولوجيا المعلومات دعم مؤسساتي إلحداث المقاولت وتنميتها في قطاع 
 

 ؛مراكز جهوية لالستثمار 

 ؛جمعية مهنيي تكنولوجيا المعلومات والتواصل 

  ؛والتواصل بالنسبة للمقاوالتالمركز المغربي لتكنولوجيا المعلومات 

  ؛(قطب تقني وحاضنة)القطب التكنولوجي للداراليضاء 

 ؛الوكالة المغربية لتشجيع االستثمارات 

 ؛المركز المغربي لتشجيع الصادرات 

 ؛الجمعية المغربية للمصدرين 

 ؛الجمعية المغربية للبحث والتنمية 

 ؛قطب الكفاءات العلمية وتكنولوجيا المعلومات والتواصل 

 برنامج GIAC ؛للتكنولوجيا 

 ؛شبكة مغربية لنشر التكنولوجيا 

 ؛شبكة مغربية للحاضنين وغرس الشركات الجديدة 

 (الدار البيضاء، الرباط،)  إنشاء أقطاب تكنولوجيية بالمدن المغربية الرئيسية.... 


