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« […] In parallel, we invite the government to adopt a new strategy for the industry and service 
sector and for the development of new technologies. This strategy should be focused on the 
optimal use of opportunities created by the globalisation in terms of investment flows. In addition 
to reinforcement of Moroccan companies and the promotion of added-value industrial investment, 
this strategy should also chart new ways for the Moroccan economy to invest in new industrial 
areas that require innovative technologies and open up promising markets to export its products 
and services.

We have both ambition and determination to ensure the insertion of Morocco, through its 
companies and universities, in the international economy of knowledge. […] »

Extract from the full speech adressed to the Nation
by His Majesty the King on the occasion of the Throne Day – 30/ 07/ 08
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الب�صرية، وتح�صين االن�صجام االجتماعي ونمو  التنمية  اأن ي�صاهم  بفعالية في  اأ�صا�صيا  لتطوير مجتمع المعرفة، ويمكن  المعلومات عامال  ا�صتعمال تكنولوجيات  •  يعتبر 
االقت�ساد الوطني.

•   في جميع اأنحاء العالم، درجة التقدم والتنمية رهينة بمدى الولوج اإلى المعلومات وا�صتخدامها الفعلي . واالأمم المتقدمة والغنية تحقق موؤ�صرا مرتفعا بخ�صو�ص قدرتها 
على اإنتاج وا�صتخدام المعلومات.

العالم  في  ال�صغل  منا�صب  من   %  60 من  واأكثر  العالمي  النمو  من   %  25 حوالي  ويولد  العالمي  الخام  الداخلي  الناتج  من   %  7 المعلومات  تكنولوجيات  قطاع  •   يمثل 
ال�سناعي.

•  غير اأنه يوجد تباين كبير بين البلدان ال�صناعية والبلدان ال�صاعدة.  اإذ ت�صيطر البلدان ال�صناعية على حوالي 85 % من اأن�صطة هذا القطاع، مع ما لها من تبعات �صيا�صية 
واقت�صادية واجتماعية وثقافية لم ُي�صرع في قيا�ص اآثارها اإال موؤخرا.  
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 الـمـقـدمــــــة

 

المعلـومــــة جـوهــــر اإ�سكـالـيـــة تنميــــة االأمـــــــم

•  طبقا للتوجيهات ال�صامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�صاد�ص،  يعتبر قطاع تكنولوجيات المعلومات  حاليا اأحَد القطاعات ذات االأولوية في االقت�صاد المغربي نظرا 
لم�صاهمته  الفعالة  في التنمية الب�صرية واالقت�صادية.

•  اإن الرهان بالن�صبة للمغرب  في قطاع تكنولوجيات المعلومات خالل ال�صنوات المقبلة ال يقت�صر على المحافظة فقط على المكت�صبات، بل يتعلق االأمر على الخ�صو�ص 
بتمكين المغرب من االندماج في االقت�صاد العالمي للمعرفة من خالل االدماج المكثف والتعميم الوا�صع لتكنولوجيات المعلومات على م�صتوى جميع الفاعلين في المجتمع: 

الدولة واالإدارات والمقاوالت والمواطنين.

•  واأمام هذا الرهان، فاإن اال�صتراتيجية الوطنية من اأجل مجتمع المعلومات واالقت�صاد الرقمي قد:    
•  تمحورت حول تحديد االأولويات  والم�صاريع ذات االأثر القوي والتي �صيتم اإغناوؤها تدريجيا؛

•  وحددت اأهدافا طموحة وواقعية في اآن واحد، والتي يبقى اإنجازها رهينا باإعداد بنية حكامة دائمة وبتخ�صي�ص مالئم للموارد.  



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي10
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الـــرهــانـــات والـفـــــر�ص



11  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــرهـــانـــــات

التنميـــة الب�صريــة واالقت�صــاديــــــة

الـرهـانــات والــفـــر�ص

•  يتمثل الرهان االأكبر لتحويل المغرب اإلى مجتمع للمعلومات في خلق قيمة م�صافة وتح�صين م�صتوى العي�ص والرفاهية االجتماعية لمواطنيه.

•  تمثل تكنولوجيات المعلومات اأدوات رئي�صية للتنمية الب�صرية واالقت�صادية، ويرجع ذلك بالخ�صو�ص اإلى:    
•  اال�صتعمال الفعال والموؤثر للمعلومات التي تعتبر العامل الرئي�صي الإنتاج القيمة الم�صافة بعد راأ�ص المال والعمل؛

ر للمعلومات من  •  وتحقيق نتائج مهمة على م�صتوى االإنتاجية بتوفير فر�ص جديدة الإنتاج ومعالجة وت�صجيل وتخزين واقت�صام المعلومات من جهة وتوفير ولوج ُمَي�َصّ
جهة اأخرى.  

•  وهكذا، فاإن تطوير اال�صتخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات في جميع ميادين الحياة االقت�صادية واالجتماعية المغربية، يعتبر اأولوية ل�صمان تنمية وتناف�صية دائمتين 
للبالد.
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•  في القرن 21، اأ�صحت قدرة المقاوالت على جمع واإنتاج وتدبير المعلومات، االأداة الرئي�صية للنمو االقت�صادي ولالإنتاجية والتناف�صية.
 

•  وبذلك فقد اأ�صبحت ن�صبة نفاذ تكنولوجيات المعلومات في المقاوالت ـ وخا�صة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا ـ  وا�صتخدامها الوا�صع والفعال، 
ي�صطلعان بدور رئي�صي في تنمية اقت�صاد المعرفة وفي قدرة المقاوالت على اإنتاج قيمة م�صافة  هامة وخلق م�صادر جديدة للت�صغيل.

•  يت�صكل الن�صيج االقت�صادي بالمغرب اأ�صا�صا من المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة والمقاوالت ال�صغيرة جدا التي تعرف ا�صتعماال �صعيفا  للمعلوميات، مما يحد من  اإنتاجية 
العمل.

•  ي�صكل تحديث الن�صيج المقاوالتي بالمغرب رهانا كبيرا النت�صار تكنولوجيات المعلومات. وباتخاذ قرار ا�صتخدام  نظام للمعلومات، تكون المقاولة  قد انخرطت في م�صل�صل 
ديناميكي   من التحديث التكنولوجي والتنظيمي، وخا�صة من اأجل : 

•   اال�صتجابة لمتطلبات �صناعتها على م�صتوى الجودة والكلفة واالآجال ؛
•   تطوير نظم جديدة للمهن ؛

•   رفع م�صتوى االإنتاجية. 
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الولــوج اإلى المعرفـــــة

الـرهـانــات والــفـــر�ص

•  بوا�صطة تكنولوجيات المعلومات والولوج اإلى االأنترنت، ت�صبح عمليـة التوا�صل والولوج اإلى العلم والمعرفـة جــد مي�صــرة. اإذ عــالوة علــى ال�صرعــة وال�صهولــة في الولــوج  
للمعلومة، تمكن المواطنين من ربح مهم للوقت خا�صة بف�صل توفر الخدمات عن بعد.  

•  فمن ال�صروري اإْطالع المواطنين على مزايا تكنولوجيات المعلومات، و منحهم فر�ص الولوج  اإليها، وت�صهيل تجهيزهم بالُمعدات، وتمكينهم من الح�صول على المعارف 
الالزمة لال�صتخدام المالئم  لهذه التكنولوجيات.

•  في هذا ال�صياق، وبعد التقدم الذي تم اإحرازه على م�صتوى تزويد المواطنين بالهاتف المحمول، ف�صيتم التركيز في المرحلة القادمة على ت�صريع م�صل�صل َدَمْقرطة االأنترنت 
بمحل االإقامة وحث المواطنين على اعتماد �صريع للتكنولوجيات الحديثة في حياتهم اليومية.

•  وهو ما ينطبق اأكثر على المناطق ال�صعبة الولوج التي يبقى فيها جهاز الحا�صوب المو�صول باالأنترنت و�صيلة االت�صال الوحيدة بعالم المعارف.
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تنمية البحث والتطوير

الـرهـانــات والــفـــر�ص

•  اأحرز المغرب موؤخرا تقدما هاما على م�صتوى تنمية البحث والتطوير : 
•  تعددت ال�صراكات مع جامعات ومختبرات اأجنبية، مما يعبر عن الم�صداقية التي اكت�صبتها هيئة االأ�صاتذة الباحثين المغاربة ؛

•  اأ�صبح باحثون مغاربة يوؤطرون فرق بحث وتطوير في ميادين م�صتقبلية مثل االإلكترونيك الدقيقة)microélectronique(  والتكنولوجيات الحيوية وتكنولوجيات 
النانو )biotechnologies et nanotechnologies( ؛

•  تم اإحداث �صندوق لدعم االبتكار التكنولوجي. 

•  يبقى الرهان  هو موا�صلة ودعم التعاون بين موؤ�ص�صات البحث والقطاع الخا�ص، بهدف تحويل قدرة البحث المغربية المتوفرة اإلى تكنولوجيا ومنتجات قابلة للت�صويق.

•  زيادة اأكبر في تقريب باحثي العاَلم االأكاديمي  من المقاوالت الخا�صة، تمكن من تركيز اأف�صل على م�صاريع ملمو�صة مدعومة من طرف �صناعيين و من توازن اأكثر مالءمًة 
بين البحث االأ�صا�صي والبحث التطبيقي الموجه نحو منافذ تجارية.

لالإ�صتفادة من ا�صتثمار مهم على م�صتوى البحث  •  وف�صال عن ذلك، فاإن االنفتاح على الم�صتوى الدولي يعتبر �صروريا بالنظر للحجم المحدود لل�صوق المحلية، وذلكِ 
والتطوير.
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نمو �صناعة محلية لتكنولوجيات المعلومات

الـرهـانــات والــفـــر�ص

 ارتفـــاع فــي القيمــة الم�ضافــة لترحيــل خدمــات تكنولوجيـــات المعلومـــات

المعلومات  تكنولوجيات  اأي�صا في ميادين ترحيل خدمات  بل  النداء،  الفرانكفونية في ميادين مراكز  البلدان  رائدة لال�صتثمار على م�صتوى  لي�ص فقط وجهًة  •  المغرب 
والتعهيد في مجال نظم المهن. وقد با�صر الفاعلون الرئي�صيون لترحيل الخدمات عمليات بالمغرب وتبرهن خططهم التنموية عن طموحهم في هذا المجال.

•  لقد �صاهم المغرب كثيرا في هذا النجاح بجعله ترحيل الخدمات اأحد اأركان اإ�صتراتجيته ال�صناعية، واأعد �صيا�صة تطوعية لجعل عر�ص المغرب جذابا بالن�صبة للزبناء 
االأجانب.  وفي المجموع فقد ا�صتقرت بالمغرب حوالي 50 �صركة متعددة الجن�صية.

•  م�صتقبال، يتجلى الرهان في تقوية الريادة  في االأ�صواق الفرانكفونية  والتخفيف من تكاليف العاملين في مجال ترحيل الخدمات المتواجدين، وفي تنمية اأ�صواق جديدة 
والرفع من القيمة الم�صافة للخدمات المنجزة بالمغرب.  

 نمو �ضناعـــة تكنولوجيـــات المعلومـــات الموجهــة نحـــو الت�ضديــــر

واأنظمة  المعلومات،  اأنظمة  واندماج  الهند�صية  واال�صت�صارة  النقديات،  المعلومات:  باأنظمة  مرتبطة  مهن  عدة  في  المغربية  بالمهارات  كذلك  الدولية  ال�صركات  •  تهتم 
المعلومات الجغرافية، واإنتاج المحتوى االإليكتروني باللغة العربية واالأنظمة الم�صاعدة على اتخاذ القرار، اإلخ.

•  ويتعين على المغرب ر�صد وانتهاز الفر�صة المتاحة للتموقع ب�صرعة كفاعل مرجعي بالقطاع ورفع م�صتوى القيمة الم�صافة.
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــرهـــانـــــات بالن�سبــة لــــالإدارات

تح�صيـــن الفعاليــة وتخفيــ�ص الكلفـــة

الـرهـانــات والــفـــر�ص

نة  •  للخدمات العمومية وفعاليتها تاأثير كبير على الحياة االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا. فقد اأ�صبح من ال�صروري تقديم هذه الخدمات بطريقة مندمجة و�صفافة وُموؤََمّ
حتى يت�صنى، بف�صل تكنولوجيات المعلومات، تحويل المجتمع المغربي تدريجيا اإلى مجتمع المعلومات تما�صيا مع حاجيات وتطلعات المواطنين والمقاوالت. 

 

•  تمثل نفقات القطاع العام في المغرب ح�صة مهمة في الميزانية العامة للدولة. و�صيحقق القطاع العام بالتاأكيد، عبر اإنجاز خدمات الحكومة االإلكترونية ومعالجة اآلية 
ومب�صطة للمعلومات، نتائج مهمة من حيث الفعالية والتاأثير.

 

•  وفي هذا ال�صدد، وعلى �صبيل المثال، فاإن الت�صريح ال�صريبي للمقاوالت عبر االنترنت �صي�صمح للدولة المغربية بالرفع من المردودية من خالل جمع ومعالجة اآلية مب�صطة 
للمعلومات. وبالمقابل، �صي�صمح للمقاولين بتحقيق مك�صب كبير على م�صتوى الوقت، من خالل الولوج اإلى معلومات معباأة �صلفا واال�صتفادة من م�صاعدة في عملية تقديم 

الت�صريح عبر االإنترنت.
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الروؤيــة واالأهـــداف

 والـتــوجــهـــات اال�ســتــراتـيـجـيـــة
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الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة

ُبنيــت خطــة المغــرب الرقمـــي حــول روؤيــة وطموحــات وا�سحــة، ت�ستهــدف موقعتـه بيــن البلــدان ال�ساعــدة الن�سيطــة فــي 

مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــــات

الروؤيـــــــــــة

•  جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات موجها للتنمية الب�صرية.

•  جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات م�صدرا لالإنتاجية والقيمة الم�صافة بالن�صبة لباقي القطاعات االقت�صادية واالإدارة العمومية.

•  جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات اأحد اأركان االقت�صاد.

•  جعل المغرب نقطة ا�صتقطاب تكنولوجية جهوية.
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة
االأهــــــــــداف

اأهـــداف وا�سحـــة ومرقمــة فـــي اأفـــق 2013
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة
الــمــبــــــــــادئ

ترتكــز ا�ستراتيجيــة المغـــرب الرقمـــي 2013 علــى اأربعـــة مبــــادئ:
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

-3

-4

التحول االجتماعي

اإنجاز خدمات عمومية موجهة 

للمتعاملين مع االإدارة

اعتماد المعلوميات في المقاوالت 

ال�سغرى والمتو�سطة

تنمية �سناعة تكنولوجيات 

المعلومات

تمكيـــن المواطنيــن مــن الولـــوج اإلـــى االإنترنـــت ذي ال�صبيــب العـــالي

وت�صجيـــع الولــوج اإلـــى المبــــادالت والمعرفــــة.

تقريـــب االإدارة مـــن حاجيـــات المتعامليـــن معهــا مــن حيـــث الفعاليـــة والجــودة وال�صفـافيــة

بوا�صطــة برنامـــج طمـــوح  لــــالإدارة االإلكترونيـــة.                                                                

الحـــث علـــى اعتمـــاد المعلوميـــات فـــي المقـــاوالت ال�صغــــرى         

 والمتو�صطـــة للرفـــع مـــن اإنتـــاجيتهــــا.                                                                    

تنميـــة فــرع محلـــي لتكنولوجيـــات المعلومــات بدعــم اإن�صـــاء ونمـــو فاعليــن محلييــن

وبت�صجيـــع انبثـــاق اأقطـــاب تميـــز قـــادرة علـــى الت�صديـــــر.

الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة
توجهــــات اإ�ستراتيجيـــــــة

اإ�ستــراتيجيــة المغـــرب الرقمـــــي 2013: ا�ستراتيجيـــــة تتمحـــور حـــول اأربــــع اأولويـــــات ا�ستراتيجيــــة:
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة
توجهــــات اإ�ستراتيجيـــــــة

اإجــراءان  اثنـــان للمـواكـبــــة...

و طريقتيـــن اثنتيـــن للتنفيـــــذ...

-1

-2

-1

-2

تنميــة راأ�ص المـــال الب�ســـري

قيـــادة اال�ستراتيجيــــة

تاأ�سيـــ�ص الثقـــة الرقميــــة

تخ�سيــ�ص المــوارد الماليــــة

�صمـــان التوفـــر الكيفـــي والكمـــي علــى الكفــاءات الب�صريــــة الكفيلـــة بتلبــيـــة حاجيـــات القطــــــــاع.

تفعيـــل حكامـــة �صاملــــة.

تفعيـــل �صـــــروط الثقـــة الرقميــــــة.

�صمـــان التخ�صيــــ�ص المالئــــم للمــــوارد الماليــــــــة.
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الروؤيــة واالأهــــداف

والتــوجهــات اال�ستـراتيجيـــة
توجهــــات اإ�ستراتيجيـــــــة

تظافـــر توجهـــات اإ�ستراتيجيــــة المغـــرب الرقمـــي لفائـــدة االقت�ســـاد والمواطنيـــــن
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

االأولويـــات االإ�ستراتيجيــــــة
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

-3

-4

االأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

التحـــول االجتمــاعـــــي

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع االإدارة

اإنتاجيـــة المقــاولــة ال�سغـــرى والمتو�سطــــة

�سناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

التحـــــول االجتماعــــــــياالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

ال�صيــــــــاق

تطـــور ا�ستعمـــال االإنترنــت منـذ �سنـة 2004، غيــر اأن الولـوج اإليــه بمقــر االإقامــة يقت�ســر علــى اأقليـة من االأ�سـر المغربيـــة
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التحـــــول االجتماعــــــــياالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

ال�صيــــــــاق

يختلــــف م�ستـــوى النفـــاذ كثيـــرا بح�ســـب المناطـــق الجغرافيـــة وم�ستـــوى دخـــل االأ�ســـر

* تحدد االأ�صناف االجتماعية المهنية تبعا للدخل ال�صهري لالأ�صرة بمليار درهم : 18000 > اأ ؛ 18000 < ب < 8000 ؛ 8000 < ج < 3000 ؛ 3000 < د و ه



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي28
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة
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الطمــــوح واالأهــــــــــداف

جعــــل االنترنـــت ذي ال�سبيـــب العالــــي فـــي متنـــاول المواطنيــــن وت�سجيـــع الولــــوج اإلى المبـــادالت والمعرفـــــة
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المبــــادرات والتدابيــــــر

يتوقـــف تحقيـــق الطموحــــات الم�سطــــرة علــــى تنفيـــذ ثـــالث مبــــادرات اأ�سا�سيـــــة

المبـــادرة االأولــــى:  تعميم ا�ستعمال تكنولوجيات المعلومات والتجهيز بالمعدات ال�سرورية بالن�سبة 

للفاعلين في قطاع التعليم.  

المبــــادرة الثانيــة:  تعبئة الفاعلين العموميين والخوا�ص حول عرو�ص مغرية للولوج اإلى تكنولوجيات 

المعلومات بالن�سبة لكل �سنف من االأ�سناف االجتماعية و المهنية. 

المبـــادرة الثالثـــة:  تطوير محتوى رقمي وطني.
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المبـــادرة االأولــــى:  تعميــــم ا�ستعمــــال تكنولوجيـــات المعلومـــات والتجهيـــز بالمعــدات ال�ســروريـــة بالن�سبــة للفاعليـــن فــي 

قطــــاع التعليــــــم

•  ال يمكــن لمجتمــع المعلومــات والمعرفة اأن يتطور اإال اإذا تمكنت االأجيال ال�صابة من التحكم مبكرًا في التكنولوجيات. وي�صكـل كل من الحا�صوب واالإنترنيت اأداتين تربويتين 
قويتيــن وعن�صريــن لت�صريــع التنميــة الب�صريــة واالقت�صاديــة واالجتماعيــة. 

•  تعــرف المبــادرات الراميـة اإلى تجهيز التالميــذ والطلبــة باأجهـــزة الحوا�صيــب تزايـــدا على الم�صتــوى الدولــي. وقد اأثبتــت هذه المبادرات فعاليتهــــا.
 

•  لتمكين فاعلي قطاع التعليم من التجهيز بحوا�صيب ومن ا�صتعمال االإنترنت، �صُتعد الحكومة مبادرة رائدة ت�صتهدف دعم اقتناء الطلبة المهند�صين واأمثالهم لحوا�صيب 
محمولة مو�صولة باالإنترنت. 

•  �صت�صاف هذه المبادرة اإلى برنامج »جيني« الخا�ص بتجهيز موؤ�ص�صات التعليم العمومي بتكنولوجيات المعلومات، واإلى عملية نافذة )@nafid( لدعم اقتناء االأ�صاتذة 
لحوا�صيب محمولة مو�صولة باالإنترنت، اللَذْين انطلقا على التوالي في �صتنبر 2005 ومايو 2008.
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تجهيز الموؤ�س�سات المدر�سية العمومية 

بموارد متعددة الو�سائط مو�سولة 

باالإنترنت      

تجهيز موؤ�س�سات التعليم العالي العمومية 

بموارد متعددة الو�سائط مو�سولة 

باالإنترنت

دعم تزويد االأ�ساتذة باأجهزة حا�سوب 

مو�سولة باالإنترنت

دعم تزويد الطلبة المهند�سين واأمثالهم 

بحوا�سب محمولة مو�سولة باالإنترنت

 9260( العمومية  المدر�صية  الموؤ�ص�صات  جميع  بتزويد   2013 2009ـ  للفترة  »جيني«  برنامج  •  متابعة 
موؤ�ص�صة( بموارد متعددة الو�صائط مو�صولة باالإنترنت ؛ 

•  موازاة مع هذا التجهيز على م�صتوى البنية التحتية، �صيتم تكوين اأكثر من 200.000 اأ�صتاذ في ميدان 
تكنولوجيات المعلومات وتطوير محتويات تربوية رقمية مالئمة لعمليات التعلم .

•  متابعة برنامج نافذة الذي يق�صي بدعم تجهيز االأ�صاتذة باأجهزة حوا�صيب مو�صولة باالإنترنت. ويتمثل 
الهدف في امتالك االأ�صاتذة لموارد متعددة الو�صائط في عمليات التعليم والتعلم. 

واأمثالهم  المعلومات  وتكنولوجيات  العلوم  ميدان  في  المهند�صين  الطلبة  اقتناء  لدعم  عرو�ص  •  اإحداث 
لحوا�صيب محمولة مو�صولة باالإنترنت ؛    

المهند�صين  الطلبة  من   80.000 حوالي   ،2013 2009ـ  فترة  خالل  المبادرة  هذه  من  •  �صي�صتفيد 
واأمثالهم.

•  متابعة برنامج تعميم تكنولوجيات المعلومات في قطاع التعليم وتوفير بيئات عمل رقمية في موؤ�ص�صات 
التعليم العالي.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة الثانيــة:  تعبئـة الفاعليـن العمومييـن والخوا�ص حول عرو�ص مغرية للولوج اإلى تكنولوجيات المعلومات بالن�سبة لكل 

�سنف من االأ�سناف االجتماعية و المهنية

الما�صة الأف�صل تهيئة ترابية رقمية  العالي مع االأخذ بعين االعتبار الحاجة  التحتية الخا�صة باالإنترنت ذي ال�صبيب  للبنيات  ال�صريع  •  يتعلق االأمر بالعمل على االنت�صار 
وانخفا�ص اأ�صعار الولوج اإلى االإنترنت وخا�صة في المناطق متو�صطة الكثافة 

	
•  والأن الكلفة تعتبر اأحد المعوقات الكبرى للتزوُّد باأجهزة الحا�صوب  والولوج  اإلى االإنترنت بالن�صبة ل�صريحة كبيرة من ال�صكان، فاإن الحكومة �صتقدم، في اإطار ال�صراكة 

بين القطاعين العام والخا�ص، عرو�صا مغرية على �صكل »جهــاز حا�صــوب + اإنتـرنـــت« مالئمة لفئات مختلفة من ال�صكان.

•  فـي نف�ص ال�صيــاق، �صي�صمــح انت�صــار مراكــز الولــوج الجماعيــة العموميــة التــي ت�صتخــدم البنيات التحتية الحالية لالت�صاالت، بتو�صيع دائرة المواطنين الذين ي�صتفيدون 
من التكنولوجيــات الحديثـــة.

•  و�صت�صتهــدف هــذه الف�صـــاءات بالخ�صــو�ص المناطــق التــي ال تتوفــر على عــرو�ص للولــوج اإلى االإنترنــت بمقـــر ال�صكن اأو التي ال ت�صمح فيها االإمكانيات المالية بذلــك.
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اعتماد �سيا�سـات محـددة لتطوير ال�سبيـــب 

العالـــي ح�سـب اأ�سنـاف المناطـق وم�ستــوى 

الدخــــل      

تــرويـــج عـــرو�ص للتجهيــــز باأثمنــــــة 

منخف�ســــة

ت�سهيــل الولـــوج لالإنترنـــــت وا�ستخـــــدام 

تكنولوجيات المعلومات خارج مقر ال�سكـن 

من خالل اإن�ساء مراكـز الولوج الجماعيـــة

•  اإعداد الخطوط التوجيهية لتطوير ال�صبيب العالي ح�صب اأ�صناف المناطق )اقت�صادية و�صكنية و�صياحية 
وترحيل الخدمات ، الخ( ؛  

اأو تقا�صم البنية  •  تر�صيد اال�صتثمارات وخا�صة من خالل ال�صراكات بين القطاعين العام والخا�ص و / 
التحتية، مما يتيح الولوج في المناطق ذات الكثافة المنخف�صة اأو المتو�صطة.

•  متابعة اإحداث 400 مركز ولوج جماعي خالل الفترة الممتدة من 2013-2009 ؛
•  تجهيز كل مركز ولوج جماعي بحوا�صيب مو�صولة باالنترنت وهواتف ؛

•  �صيعتمد انت�صار مراكز الولوج الجماعية على بنيات تحتية عمومية، مما �صي�صمح للمتعهدين الخوا�ص بتوفير 
خدمات متعددة الو�صائط للمواطن بتكلفة منخف�صة )دور ال�صباب، دور الفتيات، مكاتب البريد...(. 

•  توفير عرو�ص مغرية في اإطار ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�ص، على �صكل »جهاز حا�صوب +اإنترنت 
مالئمة لمختلف الفئات من ال�صكان » )موظفون، متقاعدون...(.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة الثالثــة:  تطويــــر محتـــوى رقمــــي وطنــــي

•  ثمـــة عالقـــة وطيــــدة بيـــن النفـــاذ اإلـــى االإنترنـــت وتطويـــر محتويـــات وطنيــــة.

•  يتعيـــن اأن تكـــون هـــذه المحتويـــات الرقميــــة، الموجهـــة فـــي المقــــام االأول اإلـــى المواطـــن المغربـــي، مالئمـــة لحاجياتـــه وتطلعاتـــه ممــا �صيحفــزه ب�صكـــل طبيعـــي 
علـــى اكت�صافهــــا.

•  ويتعلـــق االأمـــر علـــى حــد �صــواء بتطويـــر محتويـــات جذابــــة علـــى االنترنـــت، وبرقمنـــة التـــراث التاريخـــي والثقافـــي، وهــو ما ي�صكـــل رهانـــا اأ�صا�صيـــا لو�صــوح روؤيــــة 
وجاذبيـــة المجـــاالت الترابيـــة، وب�صــكـــل عـــام، للولـــوج اإلى العلـــم والمعرفــــة.

•  ويحتــاج تطويـــر المحتـــوى الرقمــي الوطنــي اإلــى الجمــع بيــن التعبئـــة الحكوميــة ومبــادرات القطــاع الخـــا�ص وال�صراكـــات الدوليــــة.
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المبـــادرة الثالثــة:  تطويــــر محتـــوى رقمــــي وطنــــي

-9

-10

دعم تطوير المحتوى الرقمي االإخباري      

دعم تطوير محتوى رقمي ترفيهي

دعم تطوير محتوى تربوي

•  تطوير محتويات جهوية/محلية ؛  
•  اعتماد �صيا�صة منتظمة لترجمة المواقع العمومية اإلى اللغة العربية ؛

•  دعم و�صائل االإعالم المغربية في اإطار �صراكات بين القطاعين العام والخا�ص من اأجل تقديم معلومات 
ُمَحيَّنة ب�صكل اآني وتفاعلي.

•  ن�صر الموروث الثقافي المغربي على االإنترنت )المتاحف والمكتبات العمومية،...( في اإطار تعبئة وطنية 
ودولية لل�صركاء؛

•  اإحداث منظومات لمحتويات تربوية. 

•  تعبئة فاعلي القطاع الخا�ص )التلفزيون والراديو( القتراح محتويات جذابة على �صبكة االإنترنت:اإعداد 
... ،Podcast فيديو عند الطلب، وتوفير خدمات �صوتية ومرئية من نوع

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي36
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

-3

-4

االأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

التحـــول االجتمــاعـــــي

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع االإدارة

اإنتاجيـــة المقــاولــة ال�سغـــرى والمتو�سطــــة

�سناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات



37  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الـ�صــيـــــــــاق

مــن بيــن الـــدول الـ 192 االأع�ســاء فــي منظمــة االأمــم المتحـــدة، ياأتــي المغـــرب فـــي الرتبـــة االأربعيـــن بعــد المائـــة فـــــي 

مجـــال الحكومـــة االإلكترونيـــــة

االإدارة  تواجههــــا  التـــي  ال�صعوبـــات  الترتيــب  هــذا  يو�صــح 

المغربـيـــة علـــى م�صتــــوى:

•  تح�صيـــن كفاءتهـــا الخا�صــــة،

•  تطــويـــر ا�صتخــدامـــــات خدمـــات االنتــرنــــت مــن جــانـــب 
المواطنيـــن وال�صركــــات.



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي38
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الطمــــوح واالأهــــــــداف

برنامـــج  خـــالل  مـــن  وال�سفافيـــة  والجــــودة  الفعاليـــة  م�ستـــوى  علـــى  معهـــا  المتعــامليـــن  حاجيــــات  مـــن  االإدارة  تقريــــب 

طمـــوح للحكومــــة االإلكترونيـــــة



39  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

يتوقف بلوغ الطموحات المحددة على تنفيذ ثالث مبادرات رئي�سية :

المبـــادرة االأولــــى:  اإن�ســاء الهيئــات القياديــة المخ�س�ســة لبرنامــج الحكومــة االإلكترونيــــة.  

المبــــادرة الثانيــة: تنفيـــذ  15 خدمــة وم�سروعـــا رائــدا، بحلـــول �سنــة 2011 علـــى اأبعــد تقديــر. 

المبـــادرة الثالثـــة:  تنفيـــذ مجمــوع خدمــات وم�ساريــع الحكومـة االإلكترونيــة فـي اأفــق �سنـة 2013.



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي40
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة االأولــى:  اإحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�ســـة ببرنامـــج الحكومـــة االإلكترونيــــة

•  ثمـــة عالقـــة وطيــــدة بيـــن النفـــاذ اإلـــى االإنترنـــت وتطويـــر محتويـــات وطنيــــة.

•  عالوة على حو�صبة الم�صاطر واالإجراءات المتواجدة، يتطلب برنامج الحكومة االإلكترونية اإعادة �صياغتها ب�صكل معمق، على اأ�صا�ص فهم دقيق ل�صير االإدارة العمومية.

•  هذا ما يتطلب اأي�صا تعاونا اأفقيا بين االإدارات والموؤ�ص�صات المعنية ف�صال عن الروؤية الم�صتركة بين مختلف الهيئات.

•  تعد الحكامة الخا�صة بم�صاريع الحكومة االإلكترونية �صرورية لتحديد ا�صتراتيجية �صاملة، و�صمان تخ�صي�ص الو�صائل الالزمة واالإ�صراف على التنفيذ الفعلي للقرارات 
المتخذة.

•  مبادئ مثل هذه الحكامة تتمثل فيما يلي:
•    �صمان تحديد روؤية م�صتركة لمجموع الحكومة و مخطط عمل ين�صجم مع االأولويات الحكومية ؛

•    تر�صيد كلفة الت�صيير واال�صتثمار الخا�صة بم�صاريع وخدمات الحكومة االإلكترونية ؛
•    تقديم دعم خا�ص لمختلف الوزارات واالإدارات والجماعات المحلية لم�صاعدتها على اإنجاز م�صاريعها و توفير خدماتها المتعلقة بالحكومة االإلكترونية ؛

•    تولي دور المحا�صب للنتائج المحققة بالمقارنة مع االأهداف المحددة والو�صائل الم�صتخدمة ؛
•    تدبير المهمات االأفقية لمختلف الهيئات الوزارية واالإدارية.



41  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة االأولــى:  اإحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�ســـة ببرنامـــج الحكومـــة االإلكترونيــــة

و�ســـع حكــامــــة لبـرنــامـــج الحكــومــــــة 

االإلكتـــرونيـــــة   )1/2(

•  اإعداد هيئات قيادة برنامج الحكومة االإلكترونية ابتداًء من �صنة 2009 ؛  

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي42
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة االأولــى:  اإحــــداث الهيئـــات القياديــة الخا�ســـة ببرنامـــج الحكومـــة االإلكترونيــــة

و�ســـع حكــامــــة لبـرنــامـــج 

الحكــومة االإلكترونيـة )2/2(

القيادية الهيئات  وم�صوؤوليات   •  اأدوار 
لجنة الحكومة االإلكترونية الم�صتركة 

 )CIGOV( بين الوزارات

•  اإدارة قيــادة الحكومــة االإليكترونيـــة  
)DPGOV(

•  بنيــة قيـــادة الحكومــة االإليكترونيــة 
اأو  كــــــل وزارة  )SPGOV( حــ�صــــب 

موؤ�ص�صــة عموميــــة

ـــــم« »يحــدد الم�صـــار وُيَقيِّ

•  بلـــورة الروؤيـــة والطمــوحــــات
•  تحديـــد اال�صتراتيجيــة وخطـــة العمـــــل.

•  �صمـــان تخ�صيــ�ص الو�صائـــل والمــوارد ال�صروريــــة.
•  اإجــراء التحكـيـــم بيــــن االإدارات.

•  تقييــم االإنجـازات واإعــادة توجيــه البرامـج التــي تعتر�صهــا  �صعوبــــة.

»تقــود التنفيـــذ ال�صامــــــل«

•  تح�صير ا�صتراتيجية الحكومة االإليكترونية.
•  اقتراح خطة العمل وتقييم الو�صائل ال�صرورية.

•  متابعة تنفيذ الخطة المحددة.
•  ت�صليط ال�صوء وا�صتغالل التاآزر بين االإدارات

•  اإعداد تقييم االإنجازات.

»تقــود التنفيـــذ علـــى م�صتــوى موؤ�ص�صتهـــــا«

•  تح�صيــر ا�صتراتيجيــة الــوزارة اأو الموؤ�ص�صــة العموميـــة.
•  اقتــراح خطــة العمــل وتقييـــم الو�صائـــل ال�صروريـــة.

•  متابعــة تنفيـــذ الخطــة المحـــددة.
الــوزارات للحكومـة االإليكترونيــة بتقريـــر  •  موافـــاة اللجنــة الم�صتركــة بيـن 

عــن االإنجــازات مقارنـــة بالخطــــــة.    

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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43  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة الثانيـة:  تنفيذ  15 خدمة وم�ساريع رائدة، بحلول �سنة 2011 على اأبعد تقدير

تنفيــذ 15 م�سروعـــا رائــــدا12-
 •  قائمـــة الم�صاريع والخدمات الرائدة

 الخم�صــة ع�صــــر :

الخدمـــات التــي ت�صتهــدف تح�صيــن 

الفعاليــة وتقليــ�ص تكاليـــف االإدارة

تب�صيــط  ت�صتهـدف  التــي  •  الخــدمــات 
الم�صاطــر االإداريــة للمقــاوالت

فــــــي  الإدارة  المن�صئـــــة  •  الخــدمـــات 
خدمـــة المواطنيـــــن

•  التدبيـــر المندمــج للنفقــة العموميـــة.
•  مركـــز م�صتريــــات االإدارة.

•  ملفـــات االإجابـــة علــى ال�صفقــات العموميــة عبــر الخـــط.
•  اعتمــاد مقـــدم خدمـــة الت�صديـــق االإليكترونـــي.

•  الٌمَعّرفــــات الم�صتركـــة وان�صجــام االأنظمـة بيــن االإدارات.

•  الت�صريحات االجتماعية الخا�صة بالم�صتخدمين.
•  الت�صريح بال�صريبة على القيمة الم�صافة عبر الخط.

•  الت�صريــح الإدارة الجمــــارك.
•  الت�صريــح واالأداء المتعلـــق بال�صريبــة علـــى ال�صركـــات وال�صريبـــة العامـــة 

علـــى الدخــــل.

•  اإحداث المقاولة.  
•  م�صاطر اال�صتيراد والت�صدير عبر الخط.

•  اقتــراح خطــة العمــل وتقييـــم الو�صائـــل ال�صروريـــة.
•  الحالة المدنية ونظام معلومات الجماعات المحلية.

•  قاعدة التعليم عبر الخط / الت�صجيل اإليكترونيا.
•  تعوي�صات التغطية ال�صحية. 

 .)consulat.ma(القن�صلية االإليكترونية  •

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي44
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الخدمـــات العمــوميــة الموجهــة للمتعامليــن مـــــــع االإدارةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبــــادرات والتدابيــــــر

المبـــادرة الثالثـة:  تنفيـــــذ  مجمــــوع خدمــــات وم�ساريـــع الحكومــة االإلكترونيـــة فـــي اأفـــق �سنــــة  2013

تنفيــذ  مجمـــوع م�ساريــع وخـدمـــــات

الحكومـــة االإلكترونيـــــة

•  تنفيذ 89 م�صروعا وخدمة من بينها 40 خدمة تخــــ�ص المبـــادالت، وذلـــك فـــي اأفـــق �صنـــة 2013.
•  خدمات المبادالت هي خدمات تتم اإلكترونيا من البداية اإلى النهاية بين المواطن/المقاولة واالإدارة.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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45  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

-3

-4

االأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

التحـــول االجتمــاعـــــي

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع االإدارة

اإنتاجيـــة المقــاولــة ال�سغـــرى والمتو�سطــــة

�سناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي46
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الـ�صــيـــــــــاق

�سعـف حو�سبـة المقـاوالت المغربيـة يـوؤدي اإلـى ركـود اإنتاجيـة العمـل، ممـا ي�سكـل خطـرا علـى القـدرة التناف�سيـة االقت�ساديـة



47  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

» يرجع �صعف ا�صتخدام االإعالميات في المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في 
الغالب اإلى عدم ا�صتيعاب ربحية اال�صتثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

�ضتنا�ضبه  التي  التطبيقات  نوع من  اأي  يعلم  المقاولة... ال  فمدير 

وال ي�صتطيع ربط العالقة بين الفوائد التي �ضيجنيها من اال�ضتثمار 

الفوائد، وبين  واالأفق الزمني لهذه  في مجال تكنولوجيا المعلومات 

التكاليف ذات ال�صلة...«

مديـــر عـام لـ�صركـة مغربيـــــة فــي المعلوميــــات

م�صـــوؤول عن موؤ�ص�صــــة كبرى لن�صـــر البرمجيـــات بالمغـــرب

نا�صـــر مغـربـــي للبرمجيــــــات

م�صــــوؤول عـــن موؤ�ص�صـــة كبـــرى لن�صـــر البرمجيـــات بالمغـــــرب

» كثير من المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة لم تغير طريقة عملها منذ 
عدة اأجيال. فما زال جزء مهم منها يعمل بالقلم والدفتر وال يفكر في جهاز 

الحا�صوب«

المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  اال�صتثمارات  من  لال�صتفادة  يرجع   «
يجب اأوال اأن تكون المقاوالت قد بلغت م�صتوى من الن�ضج وتتوفر على 

اأداة اإنتاج ُمثلى ونظم جيدة. واأغلبية المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة 

المغربية وخا�صة ال�صغرى منها، تبقى جد بعيدة عن هذا الم�صتوى...«

» اعتاد عدة مقاوالت �صغرى على التعامل بحرية مع قواعد النظام ال�صريبي. 
فاإدخال المعلوميات، وخا�صة بالن�صبة لم�صك محا�صبتها، �صيلزمها المزيد 

من ال�ضفافية، مما يعتبر عامل اإحجام اإ�صافي بالن�صبة لها«

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الـ�صــيـــــــــاق

ال تـــزال ا�ستثمـــارات المقـــاوالت ال�سغــرى والمتو�سطـــة مقيـــدة فــي مجــــال تكنولوجيـــا المعلومـــات ب�سبـــب الجهـــل بربحيتهــــا 

ومقـــاومـــة التغييــــــر



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي48
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الطمــــوح واالأهــــــــداف

حــــث المقــــاوالت ال�سغــــرى والمتو�سطــــة علـــى اعتمـــاد المعلوميــــات لزيــــادة اإنتاجيتهـــا وتح�سيـــن تناف�سيتهــــــا



49  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

يَتَوقف بلوغ الطموحات المعبر عنها على تنفيذ ثالث مبادرات رئي�سية

المبـــادرة االأولــــى:  دعـــم حو�سبــة المقـــاوالت ال�سغــــرى والمتو�سطــة فـــي القطاعــات ذات الرهانـــــات 

العاليــــة على م�ستـــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام.  

المبــــادرة الثانيــة: تعبئـــة �سنـــاع القـــــرار. 

المبـــادرة الثالثـــة:  تح�سيـــ�ص المقـــاوالت وت�سجيعهـــا علـــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــات.



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي50
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة االأولــى:  دعـــــــم حو�سبـــــة المقــــاوالت ال�سغـــرى والمتو�سطـــة فــــي القطاعـــات ذات الرهانـــات العاليـــة علـــــى 

م�ستــــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام

•  �صتن�صب الجهود في المقام االأول على المقاوالت المهيكَلة على م�صتوى القطاعات ذات الرهانات العالية بالن�صبة للناتج الداخلي الخام.

•  بالن�صبة لهذه القطاعات، �صُتقترح حلول مهنية قطاعية جاهزة لال�صتعمال، وذلك ب�صراكة مع الجمعيات المهنية.

تكاليف وفوائد مختلف  ال�صوء على  ت�صلط  اإعداد دالئل  �صيتم  والمتو�صطة،  ال�صغرى  للمقاوالت  بالن�صبة  المعلومات  تكنولوجيات  انتقاء اال�صتثمارات في مجال  •  لتي�صير 
الحلول المهنية وتعر�ص الئحة موردي المنتجات والخدمات االأكثر مالءمة.



51  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة االأولــى:  دعـــــــم حو�سبـــــة المقــــاوالت ال�سغـــرى والمتو�سطـــة فــــي القطاعـــات ذات الرهانـــات العاليـــة علـــــى 

م�ستــــوى الناتـــج الداخلـــي الخـــــام
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تحديـد اأنظمــــة معلومــــاتيـة مهنيــــة 

 جاهــزة لال�ستخـدام موجهة للقطاعات 

ذات الرهانــات العاليــة علـى م�ستـــوى 

الناتج الداخلي الخام

دعم اال�ستثمارات في مجال تكنولوجيات 

المعلومات بالن�سبة للمقاوالت ال�سغرى 

والمتو�سطة القطاعية. 

اإعداد حمالت توا�سلية للعرو�ص القطاعية 

الُمَعدة

الناتج  العالية على م�صتوى  اأنظمة معلوماتية مهنية قطاعية خا�صة بالقطاعات ذات الرهانات  •  تحديد 
الداخلي الخام، مثل الن�صيج و االألب�صة، الجلد، ال�صناعات الغذائية، وال�صيارات، اإلخ.

•  تحديد وتنفيذ مخططات توا�صلية حول العرو�ص القطاعية المنتقاة، بهدف تح�صي�ص المقاوالت ال�صغرى 
والمتو�صطة بفوائد اال�صتثمارات في مجال تكنولوجيات المعلومات.

%60 من  اإلى حوالي  اأنظمة معلوماتية للحو�صبة القطاعية. �صت�صل هذه االإعانة  اإعانة القتناء  •  اإحداث 
وهذا من خالل  400000 درهم،  تتعدى حوالي  اأال  على  المعلومات  تكنولوجيات  اال�صتثمار في مجال 

 
*
برنامج م�صاندة

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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* اأنظر الميثاق الوطني لالإقالع ال�صناعي: االإجراء رقــم 58
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة الثانيــة:  تعبئـــة �سنـــاع القـــــرار

المقــــاوالت  حو�صبـــة  عمليـــة  وت�صريـــع  وموا�صلــة  بت�صجيــع  اإلـــخ.(  القـــرار،  �صنـــاع  كبـــار  مهنيـــة،  والخـــوا�ص)جمعيـــات  العمومييـــن  القـــرار  �صنـــاع  تعبئــة  •  �صت�صمـح 
ال�صغــــرى والمتو�صطـــــة:

•  يتعلق االأمر من جهة، باالعتماد على الجمعيات المهنية وخبراء المحا�صبة، اإلخ، العتماد تكنولوجيات المعلومات في المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة ؛
•  ويتعلق االأمر من جهة اأخرى بم�صاركة كبار �صناع القرار في حث مقاوالتهم ال�صغرى والمتو�صطة الُمَوردة على تف�صيل التبادل االإليكتروني للمعطيات.  



53  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة الثانيــة:  تعبئـــة �سنـــاع القـــــرار

-18

-19

مـواكبــة المقاوالت ال�سغرى والمتو�سطة 

الُمــَوردة لكبـار �سناع القرار المنخرطين 

فــي م�سـاريــع  تعتمــد التعـــامـــــل 

االلـكتــرونــي

تعبئة كبار �سناع القرار لت�سجيع تجهيز 

المقاوالت ال�سغيرة جدا

تعبئة الجمعيات المهنية في اعتماد 

تكنولوجيات المعلومات بالمقاوالت 

ال�سغرى والمتو�سطة

•  دعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في م�صاريعها الخا�صة بالمادية المبادالت االإليكترونية مع كبار 
�صناع القرار: ا�صتئنا�ص، ا�صت�صارة، اإلخ. 

•  تنفيذ مخطط توا�صلي حول مزايا تكنولوجيات المعلومات لدى المنخرطين بالجمعيات المهنية ؛
•  تطوير �صبكة من المخاَطبين في مجال تكنولوجيات المعلومات على م�صتوى الجمعيات المهنية، يكونون 

بمثابة نقطة ات�صال لن�صر ثقافة تكنولوجيات المعلومات على م�صتوى المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.

االأ�صا�صية  باالأدوات  التزود  على  جدا  ال�صغيرة  المقاوالت  لت�صجيع  القرار  �صناع  كبار  تاأثير  •  ا�صتخدام 
)اأجهزة حا�صوب، تطبيقات اأ�صا�صية( ؛

•  المرحلة االأولى من هذا الم�صروع التي تهم قطاع »التجارة«، تاأتي الإتمام برنامج »رواج« للتجهيز وتاأهيل 
تجارة القرب.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات

-17



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي54
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة الثالثــة:  تح�سيـــ�ص المقـــاوالت و تدريبهـــا وت�سجيعهــا علــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــــات

•  عدم االإلمام بمردودية اال�صتثمار في تكنولوجيات المعلومات ومقاومة التغيير، ُيعدان بمثابة العقبات الرئي�صية اأمام حو�صبة المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.

•  الإزالة هذه العقبات، �صيتم اقتراح عمليات تح�صي�صية وتكوينية مالئمة، وعلى الخ�صو�ص برنامج وطني لفائدة ُم�صيري المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة لال�صتئنا�ص مجانًا 
بتكنولوجيات المعلومات.

•  عالوة على ذلك، �صُي�صجع انت�صار خدمات برنامج الحكومة االإليكترونية 2009-2013، وبالخ�صو�ص الخدمات الموجهة للمقاوالت، على المزيد من اعتماد الحو�صبة 
بالن�صبة للمقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.



55  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإنتاجيــــة المقاولـــــة ال�سغـــــرى والمتو�سطـــــــةاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة الثالثــة:  تح�سيـــ�ص المقـــاوالت و تدريبهـــا وت�سجيعهــا علــى ا�ستخــدام تكنولوجيـــات المعلومــــــات
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-22

تكويــن مخاطبـــي تكنولوجيـــات 

المعلومــات وخبــراء المحا�سبـــة

تدريـب ُم�سيـــري المقــاوالت ال�سغــــرى 

والمتو�سطة على ا�ستعمال تكنولوجيات 

المعلومــات: الرخ�ســـة الرقميــــة

تاأهيـــل االإطــــار القانونــــي لت�سجيــــع 

ا�ستعمـــال الخدمـــات عبـــر الخــــــط

•  دعم المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة في م�صاريعها الخا�صة بالمادية المبادالت االإليكترونية مع كبار 
�صناع القرار: ا�صتئنا�ص، ا�صت�صارة، اإلخ. 

•  تنفيذ مخطط توا�صلي حول مزايا تكنولوجيات المعلومات لدى المنخرطين بالجمعيات المهنية ؛
•  تطوير �صبكة من المخاَطبين في مجال تكنولوجيات المعلومات على م�صتوى الجمعيات المهنية، يكونون 

بمثابة نقطة ات�صال لن�صر ثقافة تكنولوجيات المعلومات على م�صتوى المقاوالت ال�صغرى والمتو�صطة.

االأ�صا�صية  باالأدوات  التزود  على  جدا  ال�صغيرة  المقاوالت  لت�صجيع  القرار  �صناع  كبار  تاأثير  •  ا�صتخدام 
)اأجهزة حا�صوب، تطبيقات اأ�صا�صية( ؛

•  المرحلة االأولى من هذا الم�صروع التي تهم قطاع »التجارة«، تاأتي الإتمام برنامج »رواج« للتجهيز وتاأهيل 
تجارة القرب.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي56
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

-3

-4

االأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

التحـــول االجتمــاعـــــي

الخدمــات العموميـــة الموجهـــة للمتعامليـــن مــــع االإدارة

اإنتاجيـــة المقــاولــة ال�سغـــرى والمتو�سطــــة

�سناعـــة تكنـولوجيـــات المعلومـــــات



57  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

�سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــاتاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

ال�صيـــــــــــــاق

ت�سكــــو �سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــات المغربيــــة مـــن �سعــف الطلــب الداخلـــي ومحدوديــة عــر�ص الت�سديــــر

عرف ترحيل الخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات نموا �سريعا، مما خلق �سغطا في ال�سوق

•  عدم عر�ص مجزاأ في مجال تكنولوجيات المعلومات.

•  طلب داخلي محدود تتم تلبيته عن طريق االإ�صتيراد بالن�صبة للم�صاريع ذات القيمة الم�صافة العالية.

•  عالوة الت�صدير محدود، حجمه ال يرقى اإلى م�صتوى التناف�ص دوليا.

•  عرف ترحيل الخدمات في مجال تكنولوجيات المعلومات نموا �صريعا اأكثر مما كان متوقعا )+ 270 % من رقم المعامالت مقارنة بتوقعات �صنة 2008 (.

•  نجم عن اال�صتقرار ال�صريع للم�صتثمرين في مجال ترحيل الخدمات �صغط على الموارد الموؤهلة في مجال تكنولوجيات المعلومات.

•  يتعين اإيالء عناية خا�صة لم�صتثمري ترحيل الخدمات الم�صتقرين



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي58
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

�سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــاتاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

الطمــــوح واالأهــــــــداف

تطـــويـــر قطـــــاع تكنولــــوجيـــات المعلـــومــــات المحـــلــــي بــدعــــم خــلــــق ونمــــو فاعـليــــن محـلييــــن وبــالعمـــــل عـــلــــــى 

بـــروز اأقطــــاب امتيــــاز ذات اإمكانــــات ت�سديريــــة قويــــــــة



59  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

�سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــاتاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

يتوقـــف بلــــوغ الطموحـــات الُم�سطــــرة عـلــــى تنفيـــذ ثـــالث مــبــــادرات رئي�سيـــــــة

المبـــادرة االأولــــى:  ت�سهيــــل تنميـــة فاعليـــن محلييـــن في مجـــال تكنولوجيـــات المعلومـــــات. 

المبــــادرة الثانيــة: تطويـــر مـــراكـــز التميــــز. 

المبـــادرة الثالثـــة:  تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيـــات المعلومــــات.



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي60
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

�سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــاتاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر

المبـــادرة االأولــى:  ت�سهيــل تنميـــة فاعليـــن محلييــــن فــي مجـــال تكنولوجيـــات المعلومــــــات

في  �صعوبات  تواجه  التي  ـ  الحجم  ال�صغيرة  المغربية  والمقاوالت  المبتدئة  المقاوالت  لتمكين  والتنمية،  االنطالق  عملية  تمويل  على  للح�صول  اآلية مخ�ص�صة  •  اإحداث 
الح�صول على تمويل ـ من اإنجاز المرحلة االأولى لتنميتها.

• و�صتعمل الحكومة اأي�صا على ت�صجيع اإن�صاء بنيات اال�صتقبال واالحت�صان التي توفر للمقاولين خدمات اال�صتقرار و المواكبة المتالئمة مع احتياجاتهم.

• كذلك، ولت�صجيع نمو المقاوالت، �صتتم تقوية الخدمات الم�صاِعدة على الت�صدير، كما �صُي�صتخدم الطلب العمومي كرافعة لدعم الفاعلين المحليين.



61  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

�سناعـــة تكنولوجيــــات المعلومـــــــاتاالأولويـــات االإ�ستراتيجيـــة

المبـــادرات والتدابيـــــــر
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و�سع حكامة وطنية لالبتكار

و�سع حلول تمويلية مخ�س�سة لفاعلي 

تكنولوجيات المعلومات

اإعداد بنيات ا�ستقبال تكنولوجية جهوية

•  و�صع حكامة وطنية لتن�صيق ومتابعة اأعمال دعم وتطوير :
•  االبتكار المدعم جزئيا من طرف �صندوق االبتكار في اإطار العقدة المبرمة بين الجمعية المغربية 

لمهنيـــي تكنولوجيــات المعلومــات والحكومــة ؛

متعهــدي  بم�صاهمــة  الممـول  والتنميـة  البحــث  �صنــدوق  طـرف  مـن  المدعوميــن  والتنميــة  •  البحــث 
االت�ســــاالت.

•  تنفيذ اإعداد بنيات ا�صتقبال جذابة للمقاوالت النا�صئة ومقاوالت تكنولوجيات المعلومات توفر بنية تحتية 
وخدمات عامة ومواكبة ذات جودة ؛

•  وعلى غرار الحظيرة التكنولوجية للدار البي�صاء، تم تحديد ثمانية مواقع كبرى في المدن التالية : الدار 
البي�صاء والرباط واأكادير ووجدة وطنجة ومراك�ص وفا�ص ومكنا�ص.

•  وخلق �صناديق ا�صتثمار عمومية ـ خا�صة من نوع راأ�صمال االنطالق وراأ�صمال الُمَخاطَرة لفائدة مقاوالت 
قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ؛

•  اأول �صندوق لالنطالق )عمومي ـ خا�ص( تبلغ قيمته 100 مليون درهم، �صيتم اإحداثه �صنة 2009 ؛
•  وعالوة على ذلك، �صتتم مواكبة مقاوالت قطاع تكنولوجيات المعلومات، على اأ�صا�ص  عقدة للنمو، من 

  
*
خالل تقديم منحة عند اال�صتثمار في اإطار برنامج »اإمتياز«

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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* اأنظر الميثاق الوطني لالإقالع ال�صناعي : االإجراء رقم 57
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 تح�سيـــن  ومالءمــة االإطـــار القانونـــي 

مــع خ�سو�سيــات قطــاع  تكنولوجيــات 

المعلـومـــات

ت�سجيــع ثقافــة المقاولــة واالبتكـــار

تطويــر خدمـــات لم�سـاعــدة مقـاوالت 

تكنولـوجيـــات المعلــومـــــات

•  اإعـــداد اإطـــار قانونـــي يتــالءم مــع البحــث واالبتكــــار.

•  تطوير خدمات للم�صاعدة على الت�صدير، ومن بينها:
•  مهمات ا�صت�صارية ودرا�صات لل�صوق ؛

•  مهمات ترويج لقطاع تكنولوجيات المعلومات المغربي على ال�صعيد الدولي، والتي تندرج جزئيا في 
اإطار العقدة المبرمة بين الجمعية المغربية لمهنيي تكنولوجيات المعلومات والحكومة.

•  ت�صجيع ثقافة المقاولة واالبتكار من خالل اإدماج درو�ص ووحدات خا�صة في م�صارات وبرامج التعليم، 
واإحداث حا�صنات جامعية.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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•  يتعلق االأمر بتحديد موقع المغرب على الخريطة العالمية لتكنولوجيات المعلومات بالتركيز على اإحداث اأقطاب تميز تتمحور حول مراكز تكنولوجية �صيقدم المغرب من 
خاللها مزايا تناف�صية حقيقية.

•   الرهان كبير باعتبار حجم الفاعلين المغاربة بالمقارنة مع المناف�صين الدوليين، غير اأنه يتعين على المغرب اأن يراهن على التعامل بذكاء مع التحكم الجيد في اختياراته 
اال�صتثمارية، وذلك من اأجل ا�صتخدام فعال ور�صيد للموارد العمومية.

•  حددت الحكومة المراكز التكنولوجية ذات االأ�صبقية التي يتعين تطويرها في اإطار اأقطاب التميز التي ت�صم كل من �صناع القرار ال�صناعيين، وجامعات وباحثين، ف�صال 
عن مقاوالت نا�صئة تعمل في مجال تكنولوجيات المعلومات.

•  �صُينخرط هذا النظام بقوة في ال�صبكات العلمية الدولية، و�صيتوفر على هيئة حكامة عمومية ـ خا�صة ت�صمن ا�صتمرارية م�صاريع المقاوالت النا�صئة. وبذلك، �صيكون بو�صع 
هذه المقاوالت ولوج االأ�صواق الدولية بي�صر واالإ�صتفادة من الجهود المن�صَقة لتعزيز مكانة المغرب على الم�صتوى الدولي. 
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اإن�ساء مَجمعات لتكنولوجيا المعلومات

اإحداث تمويل خا�ص باالأن�سطة الُمبلورة

 

في المجمعات

ال�صغرى  المقاوالت  الكبرى،  المقاوالت  الدولة،  الفاعلين:  تجمع مختلف  هيئة حكامة مختلطة  •  اإن�صاء 
اإظهار م�صاريع متطورة ذات  التعليم والبحث ، مع تحديد هدف نهائي يتمثل في  والمتو�صطة، متعهدو 

قيمة م�صافة عالية في مراكز التميز االأربعة المحددة:

•  الخدمات المتنقلة ؛
•  خدمات النقديات/ تدبير الحقوق الرقمية/ االأمن ؛

•  ت�صميم مواقع االإنترنت/ ر�صومات الحا�صوب/ الو�صائط المتعددة ؛
•  البرمجيات المنَتجة محليا لتلبية حاجيات الحكومة والمقاوالت.

•  و�صع �صيغ لتمويل الم�صاريع التي ُتبلورها المَجمعات، وخا�صة باالعتماد على �صندوق االبتكار ـ مو�صوع 
البحث  و�صندوق  ـ  والحكومة  المعلومات  تكنولوجيات  لمهنيي  المغربية  الجمعية  بين  المبرمة  العقدة 

ن من م�صاهمة متعهدي االت�صاالت. والتنمية المكوَّ

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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•  يولي المغرب عناية جد خا�صة الإنجاح الفاعلين الذين تمكنوا من اال�صتقرار، وهو ما يعد �صرط لدعم م�صداقية االتجاه نحو المغرب و�صمان ا�صتمراريته.

•  ل�صمان وتعزيز القدرة التناف�صية لعرو�ص المغرب، عملت الحكومة على ت�صريع م�صل�صل الم�صادقة على  االإطار القانوني لحماية االأفراد الذاتيين تجاه معالجات المعطيات 
ذات الطابع ال�صخ�صي. وب�صورة اأعم، �صيبقى المغرب يقظا من اأجل موا�صلة تح�صين تناف�صية االإطار التحفيزي والقانوني.

•  ت�صريع انت�صار البنيات التحتية بالمناطق المخ�ص�صة، ي�صكل اأي�صا جزءا من هذا البرنامج.

•  ت�صريع تكوين الموارد الب�صرية الموؤهلة ودعم الجهاز الم�صوؤول عن �صمان ان�صجام جودة التكوين.

•  واأخيرا، �صتعمل الحكومة على هيكلة وتمركز عمليات الترويج لعرو�ص المغرب وكذا التوا�صل حول االآليات الميدانية لم�صاعدة المتعهدين على اال�صتقرار والنمو.
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تطبيـــق قـانــون حمــايـــة االأ�سخــــا�ص 

الذاتييـــن تجاه معالجة المعطيات ذات 

الطابــع ال�سخ�ســي

المحافظـــة علــى تناف�سيــة عــر�ص 

المغــرب فيمــا يخـــ�ص ترحيـــل 

الخــدمــــات 

اقـتـــراح بنيــــات تحتيـــة كافيـــة وذات 

جـــــودة

تلبيـــة الحاجيـــات مـــن حيـــث المـــوارد 

الب�ســـريـــة الموؤهلـــــة 

الذاتيين تجاه  الدولية لحماية االأ�صخا�ص  للموا�صفات والمعايير  اإطار قانوني وت�صريعي مطابق  •  �صمان 
معالجة المعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.

•  المحافظة على عر�ص مغربي ذي تناف�صية ن�صيطة على م�صتوى ترحيل الخدمات*.

•  اإعداد قدرات اإ�صافية*.

•  تكوين الموارد الب�صرية الكافية على م�صتوى الكم والكيف، لمواكبة تطوير ترحيل خدمات تكنولوجيات 
المعلومات.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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* اأنظر الميثاق الوطني لالإقالع ال�صناعي : االإجراء رقم 1؛ 6 و 2
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المبــادرة الثالثـــة:  تقويـــة ترحيـــل خدمـــات تكنولوجيــــات المعلومـــــات

-36

 ت�سجيــع عــر�ص المغــرب لـــدى

 ال�سركــات الفرن�سيــة لخدمــات

الهنــد�ســة المعلوماتية

مبـا�ســرة يقظـــة تكنولوجيــــة

.
*
•  تتبــع جلــب ال�صركـــات الفرن�صيـــة لخدمـــات الهند�صـــة المعلوماتيـــة

التخ�صـ�صـــــات  لتحــــديـــد  الخدمــات،  ترحـيـــل  م�صتثـمـــري  مـــع  ب�صراكـــة  تكنولوجيــــة  يقظـــة  •  اإنجـــاز 
الوظيفيـــة والقطـاعيــة التــي يتعيــن علــى المغــرب التركيــز عليهــا لرفع م�صتـــوى القيمــة الم�صافـــة.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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* اأنظر الميثاق الوطني لالإقالع ال�صناعي : االإجراء رقم 3؛ 4 و 5
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

-1

-2

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

الـثـقــــة الرقــمـيـــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي70
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

ال�صـيــــــــــاق

الرهــــان علــى الراأ�سمـــال الب�ســري مــن العنا�ســر االأ�سا�سيـــة لنجـــاح تطـــور قطـــاع تكنولوجيـــات المعلومـــــات

ـــر الكفـــاءات والمــــوارد الب�صريــة، �صـــواء من حيث الكم اأو الكيف، ُيَعدُّ �صرطا لتنفيذ االإ�صتراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيات المعلومات. •  اإن توفُّ

•  اأدى نجاح قطاع ترحيل الخدمات في ميدان تكنولوجيات المعلومات اإلى تزايد مهم على م�صتوى حاجيات المهنيين من حيث اأعداد الموارد الب�صرية التي يتعين تكوينها 
وبالتالي اإلى اإعادة النظر في قدرات موؤ�ص�صات التكوين.

•  وعمومًا، فاإن اآفاق تطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات ت�صتلزم منذ االآن العمل على اال�صتباق الفعال للحاجيات فيما يتعلق بالموارد الب�صرية المكونة والموؤهلة والقابلة 
لال�صتخدام.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



71  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

الطمــــوحــــات واالأهــــــــداف

تكــويـــن راأ�سمـــال ب�ســـري فــي م�ستــــوى حـاجيــــات قطــــاع تكنـولوجـيــــات المعلـومـــــــات

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي72
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

يتوقــف بلـــوغ الطموحـــات المحـــددة علـــى تنفيــذ ثـــالث مبــــادرات رئي�سيــة

المبـــادرة االأولــــى: و�ســع حكامـــة خا�ســـة بالراأ�سمـــال الب�ســــري.

المبــــادرة الثانيــة: اإعـــداد مخططــــات للتكويـــن ت�ستجيـــب لحاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــات المعلومـــات. 

المبـــادرة الثالثـــة:  تطويــر عرو�ص البرامــج مـــن اأجــل ا�ستخــدام اأف�ســل للحا�سليـــن علــى �سهـــادات فـــي 

تكنولوجيـــات المعلومــــات.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



73  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة االأولــــى: و�ســع حكامـــة خا�ســـة بالراأ�سمـــال الب�ســــري

اأهداف  ن�صيط،  ب�صكل  اإلى تحيين،  اآليات موؤ�ص�صاتية ترمي  ال�صروري و�صع  فاإنه من  المعلومات،  التكوين وحاجيات قطاع تكنولوجيات  ا�صتمرار االن�صجام بين  •  بمنطق 
واأدوات التكوين لتلبية الحاجيات من الموارد الب�صرية الكافية والموؤهلة في هذا القطاع.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي74
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة االأولــــى: و�ســع حكامـــة خا�ســـة بالراأ�سمـــال الب�ســــري

و�ســع اآليــة لقيـادة ومتابعة وتقييــم 

مخططـات تكويـن قطاع تكنولوجيات 

المعلومـــات

 بتعــاون وثيــق مــع الفاعليــن الرئي�صييـن 
*
•  و�صــع منظومـــة �صنويـــة لتحديـــث مخططــات التكويــن االأ�صلـــي

فــي ميــدان التكويــــن. 

•  �صتتمحــور هــذه المنظومــة حــول خم�صــة محــــاور :
•  تحييــن حـاجيــات التكويــن بتن�صيــق مــع مهنيــي القطــــاع ؛

•  توطيـــد الحـاجيـــات ؛
•  توزيــع الحاجيــات علــى اأنظمــة التكويـــن ؛

•  التحكيــم والم�صـادقــة علــى مخطــط التكويــن ال�صنــوي المف�صـــل ؛
•  تقييــم تنفيــذ مخطـــط التكويـــن.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات

-37

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

* اأنظر الميثاق الوطني لالإقالع ال�صناعي : االإجراء رقم 93 و 97



75  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

•  لتلبيـــة حاجيـــات القطـــاع مــن الكفـــاءات الكافيـــة والموؤهلـــة، ينبغــي اإعـــداد مخططــات للتكويــن مالئمــة باال�صتنـــاد علـــى توقعــات مقـــاوالت القطــاع ومـدى ان�صجامهــا 
مــع عــر�ص التكويـــن الموجــــود.

•  تقـــدر حاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــــات المعلومـــات علـــى م�صتــوى المـــوارد الب�صريـــة بالن�صبــة للفتـــرة 2009-2013 بحوالي 30000 �صخ�ص يتعين تكوينهم، موزعين 
كما يلي:

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبــــادرة الثانيــة: اإعـــداد مخططــــات للتكويـــن ت�ستجيـــب لحاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــات المعلومـــات

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة

* تم احت�صاب حاجيـــــات �صنة 2008



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي76
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

* الميثـــاق الوطنـــي لالإقـــالع ال�صناعــــي، االإجــــــراءات  86 و98

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبــــادرة الثانيــة: اإعـــداد مخططــــات للتكويـــن ت�ستجيـــب لحاجيـــات قطـــاع تكنولوجيــات المعلومـــات

اإعـــداد مخططـــات التكويــن االأولـــي*

اإعطـاء االنطالقة عاجال لعملية للتكوين 

في قطــاع ترحيل خدمات تكنولوجيـــات 

المعلومــــات

•  تحديد مخطط للتكوين االأولي ي�صتجيب للحاجيات من الموارد الموؤهلة لفائدة مقاوالت قطاع تكنولوجيات 

المعلومات للفترة 2013-2009.

•  اإعداد، ب�صراكة مع ممثلي القطاع، مخطط ا�صتعجالي لتكوين تخ�ص�صات اإ�صافية تهم ترحيل الخدمات 
2009 و2011( وذلك  3000 خريج ما بين �صنوات  في مجال تكنولوجيات المعلومات )تكوين حوالي 

لتلبية الطلب االأق�صى المتوقع في حالة الذروة لمتعهدي ترحيل خدمات تكنولوجيات المعلومات خالل 

هذه الفترة.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات

-38

-39

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



77  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة الثالثـــة:  تطوير عرو�ص البرامج مـن اأجـل ا�ستخدام اأف�سل للحا�سلين علــى �سهـادات فـــي تكنولوجيات المعلومـات

•  يمثل االلتزام الدائم لمقاوالت قطاع تكنولوجيات المعلومات بتقديم تكوين من اأجل التوظيف لل�صبان الحاملين لل�صهادات ثمنا ال ي�صتهان به. وهو ما يترتب عنه بطء 
عملية االإدماج المهني لل�صبان حاملي ال�صهادات.

•  اإلى جانب و�صع حكامة جديدة  ومخططات للتكوين يتم تحيينها با�صتمرار، �صيتعلق االأمر بتح�صين توظيف ال�صبان الخريجين في قطاع تكنولوجيات المعلومات وذلك من 
خالل تفعيل دعامتين:

•  االإ�صراك الفعلي والقبلي لمهنيي  تكنولوجيات المعلومات في م�صلك تكوين الطلبة ب�صراكة مع الفاعلين في التعليم العالي ؛
•  اإدماج ممنهج وفاعل للطلبة في مقاوالت تكنولوجيات المعلومات اأثناء م�صلكهم التكويني.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي78
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة الثالثـــة:  تطوير عرو�ص البرامج مـن اأجـل ا�ستخدام اأف�سل للحا�سلين علــى �سهـادات فـــي تكنولوجيات المعلومـات

تنميـــة مبادرات للتكوين ب�سراكة بين 

القطاعين العام والخا�ص

تح�سين قابلية ت�سغيل خريجي ال�سلك 

الثاني الجامعي بعد تكوينهم

•  تحديد ترويج وت�صجيع تنمية »اأكاديمية تكنولوجيات المعلومات« في حظيرة الجامعات ب�صراكة مع مهنيي 
قطاع تكنولوجيات المعلومات وباالأخ�ص مع نا�صري البرمجيات والمتعهدين الخوا�ص.

•  يتعلق االأمر، بتمكين الطلبة في اإطار م�صلكهم التكويني، من تكوينات اإ�صافية موؤهلة للت�صغيل/ م�صهود 
اأكاديمية  اأ�صاتذة  اأن يتكفل  عليها وباأقل التكاليف. يقوم المهنيون بتوفير محتوى هذه التكوينات، على 

تكنولوجيات المعلومات بعملية التلقين.

•  اإعــادة توجيــه مقـــررات وبـرامـج ال�صلــك الثانــي الجامــعــي، بتعــاون مــع المهنييــن، لال�صتجـابــة اأكثــر 
لحاجيــات المقاوالت وجعل التكوين اأكثر احترافية من خالل اإدماج التداريب طويلة المدى )على االأقل 

6 اأ�صهر( في الم�صلك التكويني لتمكين الطلبة من ا�صتباق ولوج عالم العمل.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

الــــراأ�سـمـــــال الـبــ�ســــــري

الـثـقــــة الرقــمـيـــة

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي80
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

الــ�صــيــــــــاق

ي�سكل نق�ص ثقة الم�ستعملين في اأمن المبادالت االلكترونية عائقا كبيرا اأمام تطوير ا�ستعمال تكنولوجيات المعلومــــات

•  يبقى ا�صتعمال التجارة االلكترونية اأقل تطورا �صواء لدى الخوا�ص اأو عند المقاوالت.

•  المقاوالت توؤاخـــذ عدم اإخبارها بما فيه الكفاية باالإطار القانوني المتوفر حاليا وبتطوراته الم�صتقبلية.

•  بينما تظل المجهودات البيداغوجية حول مو�صوع المبادالت الرقمية �صرورية، يبقى التوا�صل الجد المحدود لدى المقاوالت والخوا�ص عائقا لتطور ا�صتعمال تكنولوجيات 
المعلومات.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



81  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

الطمــوحـــات واالأهــــــــداف

اإر�ساء الظروف المنا�سبة لك�سب ثقة المواطنين والمقاوالت فــي االقت�ســـاد الرقمــــي

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي82
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

يتوقــف اإنجــــاز الطموحـــات المحـــددة علـــى تفعيـــــل ثـــالث مبــــادرات رئي�سيــة

المبـــادرة االأولــــى: تاأهيـــل وتعزيـــز االإطــــار القانونــــي.

المبــــادرة الثانيــة: و�ســــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة. 

المبـــادرة الثالثـــة:  الترويـــج والتح�سيـــ�ص باأمـــن االأنظمــة المعلوماتيــة لــدى الفاعليـــن بالمجتمــــع.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



83  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة االأولــــى: تاأهيـــل وتعزيـــز االإطــــار القانونــــي

•  يمر اإر�صاء �صروط الثقة الرقمية اأوال باإعداد اإطار ت�صريعي وقانوني منا�صب يحمي وي�صتوجب ثقة المواطنين واالإدارات والمقاوالت.

•  يتعين على االإطار الت�صريعي المغربي اأن يتطور بنف�ص وثيرة التطورات التكنولوجية وتغيرات اال�صتعماالت. عليه اأن يواكب تطور مجتمع المعلومات واأن يقدم اأف�صل حماية 
لرواد االإنترنيت المغاربة في المجاالت التجارية.

•  م�صير التجارة االإلكترونية والخدمات االلكترونية رهين بثقة المواطنين المغاربة في حماية معطياتهم ال�صخ�صية. كما تتم حماية المبادالت االإلكترونية عبر تطوير 
خدمات الت�صديق االإلكتروني والت�صفير.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي84
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة االأولــــى: تاأهيـــل وتعزيـــز االإطــــار القانونــــي

حماية االأ�سخا�ص الذاتيين تجاه معالجة 

المعطيات ذات الطابع ال�سخ�سي

دعم تنمية التجارة االإلكترونية

دعم تنمية التجارة االإلكترونية

•  تمكين التر�صانة القانونية المغربية من اأداة فعالة لحماية االأ�صخا�ص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات 
ذات الطابع ال�صخ�صي طبقا لالإطار االأوروبي الجاري به العمل.

•  اإعداد الن�صو�ص الت�صريعية والتنظيمية ال�صرورية لحماية الم�صتهلكين ق�صد البيع عبر الخط.

•  تنفيذ القانون رقم 03-53 المتعلق بالتبادل االإلكتروني للمعطيات القانونية.
•  اإعداد الن�صو�ص التنظيمية التي تمكن من ت�صهيل ا�صتعمال و�صائل الت�صفير والت�صديق االإلكتروني. 

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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85  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبــــادرة الثانيــة: و�ســــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة

•  تر�صيخ الثقة في االقت�صاد الرقمي، يمر اأي�صا عبر و�صع هيئات داعمة مكلفة بم�صاعدة الفاعلين في المجتمع حول اإ�صكاليات اأمن نظم المعلومات وال�صيما:
•  هيئات مكلفة بتقديم الخبرة في مجال اأمن نظم المعلومات ؛

•  هيئات �صامنة الأمن البنيات التحتية الح�صا�صة ؛
•  جهاز مكلف بحماية المعطيات ال�صخ�صية واإحداث هيئة خا�صة بالمراقبة.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي86
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبــــادرة الثانيــة: و�ســــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة

 اإحـــداث اللجنـــة المكلفــة باأمــــن

اأنظمــــة المعلومــــات

اإحــــــداث المركــــز الوطنـــي للتن�سيـــق 

واال�ستجابـة لحــوادث اأمـــن المعلومــــات 

  )MA-CERT(

اإحـــداث طـــرف ثالـــث للثقـــــة

المعلومات  اأمن  لجنة  �صتحدث  الرقمي،  واالقت�صاد  االإعالم  لتكنولوجيات  الوطني  بالمجل�ص  •  ارتباطا 
لتتولى على الخ�صو�ص اإعداد ال�صيا�صة الخا�صة بحماية البنيات التحتية الح�صا�صة بالمملكة ؛

•  اإحداث، على ال�صعيد الوطني، مركز للتن�صيق واال�صتجابة للحوادث المرتبطة باأنظمة المعلومات ؛   
•  يتولى هذا المركز اال�صتجابة للحوادث االأمنية وتن�صيق هذه اال�صتجابات على ال�صعيد الوطني واقتراح 
مختلف الخدمات المرتبطة بمعالجة هذه الحوادث وتحليل نقط ال�صعف وا�صتعادة االأنظمة التي تعر�صت 

لهجومات.

•  دعم اإحداث وتنمية المتعهد االأول لخدمة ال�صواهد االإلكترونية، تكون مهمته �صمان الفعالية والم�صداقية 
على المبادالت االإلكترونية ووحدة المعطيات، وذلك من خالل اإ�صدار وت�صليم ال�صواهد االإلكترونية.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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87  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبــــادرة الثانيــة: و�ســــع الهياكـــل التنظيميـــة المالئمــــة

تن�سيب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات 

ذات الطابع ال�سخ�سي

تنمية مواقع  تح�سينية خلفية

االأ�صخــا�ص  توعيــة  لتتولـى  ال�صخ�صــي  الطابــع  ذات  المعطيــات  لحمايــة  الوطنيــة  اللجنــة  •  تن�صيــب 
بمالءمــة  الكفيلــة  والتنظيميــة  الت�صريعيــة  التدابيــر  الحكومـة  علــى  وتقتــرح  وواجباتهــم،  بحقوقهــم 

الخــا�ص  القانــون  احتــرام  و�صمــان  التكنولوجيــة،  الم�صتجـــدات  مــع  ال�صخ�صيــة  المعطيــات  حمايــة 

بحمايــة االأ�صخــا�ص الذاتييــن تجــاه معالجــة المعطيـات ذات الطابــع ال�صخ�صــي.

•  ت�صجيع اإقامة مواقع تح�صينية خلفية ب�صراكة بين القطاعين العام والخا�ص، قادرة على �صمان ديمومة 
خدمات البنيات التحتية الح�صا�صة للمملكة.

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة الثالثـــة:  الترويـــج والتح�سيـــ�ص باأمـــن االأنظمــة المعلوماتيــة لــدى الفاعليـــن بالمجتمــــع

•  ي�صتوجب تح�صين اأمن اأنظمة المعلومات، اإيجاد ثقافة حقيقية لالأمن. وهكذا، فاإن تح�صي�ص المواطنين والمقاوالت واالإدارات برهانات اأمن اأنظمة المعلومات يكت�صي 
اأهمية بالغة ؛

•  على هذا البرنامج التح�صي�صي، اإ�صافة اإلى تنمية المعارف االأ�صا�صية في مجال اأمن اأنظمة المعلومات، اأن يمكن المواطن من معرفة االإجراءات المتخذة لتنمية الثقة 
الرقمية.

اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة



89  الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي
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الثقــــة الرقميــــــة

المبــــادرات والتـدابـيــــــر

المبـــادرة الثالثـــة:  الترويـــج والتح�سيـــ�ص باأمـــن االأنظمــة المعلوماتيــة لــدى الفاعليـــن بالمجتمــــع

اإقامة برنامج للتح�سي�ص والتوا�سل حول 

اأنظمة المعلومات

اإعداد دورات تكوينية حول اأمن اأنظمة 

المعلومات موجهة للطلبة المهند�سين

اإعداد دورات تكوينية خا�سة بالمهن 

القانونية

تحديد ميثاق لمواقع المتاجرة

•  تحديــد واإنجــاز برنامــج توا�صلــي وا�صع حول مو�صوع اأمن اأنظمة المعلومات موجه اإلى الجمهور العري�ص 
والمقــاوالت واالإدارات.

•  تحديد وو�صع برامج تكوينية في مجال تكنولوجيات المعلومات واأمن االأنظمة المعلوماتية لفائدة بالطلبة 
المهند�صين تمكنهم من اكت�صاب م�صتوى منا�صب من المعرفة بح�صب تخ�ص�صاتهم.

تكنولوجيات  حول  االأ�صا�صية  المعلومات  على  الح�صول  من  الق�صاة  جميع  تمكن  تكوينية  برامج  •  و�صع 
المعلومات واأمن االأنظمة المعلوماتية.

•  تعزيز ثقة المواطن في التجارة االإلكترونية بو�صع عالمات مميزة خا�صة بمواقع المتاجرة وذلك ب�صراكة 
مع الفدراليات وال�صيما االإتحاد العام للمقاوالت بالمغرب. 

الـتـــو�سيـــــفالعمليــــــــــــات
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اإجـــــراءات الـمـواكــبــــــة
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

طــــرق الـتنفيــــــذ
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة

لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

-1

-2

الـحـكـــامـــــــــة

ر�ســـد الميزانيــــــة

طـــــرق التنفـيـــــذ
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الـحـكـــامـــــــــة

�سمـــان التنفيــذ الجيــد »للمغـــرب الرقمـــي«، هــو الهــدف مــن و�ســع حكامــة �ساملــة علــى اأعلـى م�ستـوى حكومــــي

طـــــرق التنفـيـــــذ
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

الـحـكـــامـــــــــة

اأدوار وم�سوؤوليـــات مختلـــف الهيئـــات تـــم تحديدهـــا بو�ســـــوح

المجل�ص الوطني  

لتكنولوجيات االإعالم  

واالقت�ساد الرقمي

لجنـــة قيـــادة تكنولوجيات 

المعلومـــات واالقت�ســـاد 

الرقمـــــي

»يـــــوعـــــز«

الحديثة  التكنولوجيات  لتنمية  وطنية  الإ�صتراتيجية  الكبرى  التوجهات  الحكومة  •�يقترح على 
لالإعالم ؛

•�اقتراح اتخاذ كل اإجراء ت�صريعي اأو تنظيمي من �صاأنه اأن ي�صاهم في هذه التنمية ؛   
•�اقتراح التدابير المالئمة لت�صجيع ا�صتعمال التكنولوجيات الحديثة لالإعالم في القطاعين 

العام والخا�ص ؛

المعلومات  تكنولوجيات  تنمية  اإلى  الرامية  الوطنية  ال�صيا�صات  تنفيذ  تقدم  وتقييم  •�تن�صيق 
وتحكيم الخالفات المحتملة حول االأولوية ؛

•�تحرير تو�صيات من اأجل و�صع ت�صور واإعداد وتنفيذ  وتقييم االأعمال المتخذة لتطوير مجتمع 
االإعالم واالقت�صاد الرقمي.

ــــــم« »ُتحــدد االتجـــاه وُتقيِّ

•�و�صع الروؤية والطموحات ؛
•�تحديد االإ�صتراتيجية ومخطط العمل ؛

•�تن�صيق مخططات العمل المراد تنفيذها والقيام بالتحكيمات ال�صرورية ؛
•��صمان تخ�صي�ص الو�صائل والموارد ال�صرورية ؛

•�اإعداد تقارير المتابعة والتقييم التي تحال على المجل�ص الوطني حول و�صعية تقدم مخططات 
العمل واإعادة توجيه البرامج التي تعتر�صها �صعوبات ؛

وتنمية  الإنعا�ص  اتخاذها  الواجب  التدابير  حول  الوطني  المجل�ص  على  تو�صيات  •�اقتراح 
تكنولوجيات المعلومات ؛

•�اإعداد م�صروع التقرير ال�صنوي حول اأن�صطة المجل�ص الوطني لتكنلوجيات االإعالم واالقت�صاد 
الرقمي والم�صتوى الذي و�صلته بالدنا في مجال تنمية تكنولوجيات المعلومات لعر�صه على 

م�صادقة المجل�ص المذكور وتقديمه اإلى الحكومة. 

هيئـــة بيــن وزاريــة 

يراأ�صهــا الوزير االأول

هيئــة م�صتركـــة بيــن الــوزارات 

يتراأ�صهــا الوزيــر المكلــف 

بالتكنولوجيــات الحديثـــة

اأو مـن يمثلــــه

طـــــرق التنفـيـــــذ
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الـحـكـــامـــــــــة

اأدوار وم�سوؤوليـــات مختلـــف الهيئـــات تـــم تحديدهـــا بو�ســـــوح

مـديــريـــة قيــادة تنميــة 

تكنـولوجيــات المعلومــات 

واالقت�ســـاد الرقمــــي

الــمــر�ســـد الــوطــــنــــــي 

لتكنولوجيـات المعلومـات

»تدبــــر التفعـيـــل فــي مجموعــــــه«

•�تح�صير اإ�صتراتيجية تكنولوجيات المعلومات واالقت�صاد الرقمي ؛
•�اقتراح مخطط العمل وتقييم الو�صائل ال�صرورية ؛   

•�متابعة تفعيل المخطط المحدد ؛ 
•�اإبراز وا�صتغالل التعاون فيما بين الم�صاريع ؛

•�اإعداد تقييم للمنجزات ؛
•�الم�صاركة في الهيئات الدولية للترويج للمغرب والح�صول على الموارد المتاحة.

»يــــــــــزن«

•�و�صــع لوحـــات القيـــادة لنمـــو تكنولوجيـــات المعلومـــات بالمغــــرب ؛
•�تقييم الفوارق بين المخطط والمنجزات وتحديد اأ�صباب التفاوت ؛

•�توفيـــر المعطيــات الكفيلــة بتحديــد هــدف العمليــة على العمليــات اأو ُم�ْصَتْقِبِلـــي العمليــات 
االأكثــر توافقــا مــع النتائـــج.

هيئــة م�صتركـــة بيــن الــوزارات 

يتراأ�صهــا الوزيــر المكلــف 

بالتكنولوجيــات الحديثـــة

اأو مـن يمثلــــه

هيئــة م�صتركـــة بيــن الــوزارات 

يتراأ�صهــا الوزيــر المكلــف 

بالتكنولوجيــات الحديثـــة

اأو مـن يمثلــــه

طـــــرق التنفـيـــــذ
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-1

-2

الـحـكـــامـــــــــة

ر�ســـد الميزانيــــــة

طـــــرق التنفـيـــــذ
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

ر�ســـد الميزانيــــــة

ر�ســـد، علـــى مـــدى خمــ�ص �سنـــوات، المـــوارد الماليــة المنا�سبــة والكافيـــة لتفعيــل مختلــف مبــادرات وعمليـــات المغـــرب 

الرقمـــي، بهـــدف �سمـــان التنفيـــذ الجيــــد

* دون احت�صـــاب ا�صتثمارات اخلوا�ص

طـــــرق التنفـيـــــذ
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خــال�ســــة الـعمليــــات
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لـمـجـتـمــــع الـمـعـلـــومــــات واالقـتــ�صــــــاد الـرقــمــــــي ــ 2009 ــ 2013

التحــــول االجتمــــاعــــــي

1.  جتهيز املوؤ�ص�صات املدر�صية العمومية بالولوج اإىل االإنرتنت وموارد الو�صائط املتعددة. 

2.  جتهيز موؤ�ص�صات التعليم العايل العمومية بالولوج اإىل االإنرتنت وموارد الو�صائط املتعددة.

3.  دعم تزويد االأ�صاتذة باأجهزة حا�صوب مو�صولة باالإنرتنت. 

4.  دعم تزويد الطلبة املهند�صني اأو اأمثالهم باأجهزة حا�صوب حممولة مو�صولة باالإنرتنت.  

5.  اعتماد �صيا�صات ت�صتهدف تطوير ال�صبيب العايل ح�صب اأ�صناف املناطق وم�صتوى الدخل.

6.  ت�صجيع عرو�ص للتجهيز بثمن منخف�ص.

7.  ت�صهيل الولوج لالإنرتنت وا�صتخدام تكنولوجيات املعلومات خارج مقر ال�صكن من خالل اإن�صاء مراكز الولوج اجلماعية.

8.  دعم تطوير حمتوى رقمي اإخباري.

9.  دعم تطوير حمتوى رقمي ترفيهي.

10. دعم تطوير حمتوى تربوي.

خال�ســـة العمليـــــات
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اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة
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الخدمـــات العموميـــة الموجهــــة للمرتفقيــــــــن

اإنتاجيـــة المقاولـــة ال�سغيـــرة والمتو�سطـــــة

11.  و�صع حكامة لربنامج احلكومة االإليكرتونية. 

12.  تنفيذ  15 م�صروعا رائدا.

13.  تنفيذ جمموع م�صاريع وخدمات احلكومة االإلكرتونية.

14.  حتديد حلول مهنية جاهزة لال�صتخدام موجهة للقطاعات ذات الرهانات العالية على م�صتوى الناجت الداخلي اخلام.

15.  دعم اال�صتثمارات يف جمال تكنولوجيات املعلومات بالن�صبة للمقاوالت ال�صغرى واملتو�صطة القطاعية.

16.  التوا�صل حول العرو�ص القطاعية التي مت اإعدادها.

17.  مواكبة املقاولة ال�صغرى واملتو�صطة املَُوردة لكبار �صناع القرار املنخرطني يف م�صاريع خا�صة بال مادية االإجراءات.

18.  تعبئة كبار �صناع القرار لت�صجيع جتهيز املقاوالت ال�صغرية جدا.

19.  تعبئة اجلمعيات املهنية يف اعتماد تكنولوجيات املعلومات باملقاوالت ال�صغرى واملتو�صطة.

20. تكوين ممثلي تكنولوجيات املعلومات وخرباء املحا�صبة.

21.  تدريب ُمدراء املقاوالت ال�صغرى واملتو�صطة على ا�صتعمال تكنولوجيات املعلومات: الرخ�صة الرقمية.

22.  تاأهيل االإطار القانوين لت�صجيع ا�صتعمال اخلدمات عرب اخلط.

خال�ســـة العمليـــــات
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23.  اإعداد حكامة وطنية لالبتكار.

24.  اإعداد حلول متويلية خم�ص�صة للفاعلني يف جمال تكنولوجيات املعلومات.

25.  اإعداد بنيات ا�صتقبال تكنولوجية جهوية.

26.  حت�صني  ومالءمة االإطار القانوين مع خ�صو�صيات قطاع  تكنولوجيات املعلومات.

27.  ت�صجيع ثقافة روح املبادرة واالبتكار.

28.  تطوير خدمات امل�صاعدة لفائدة مقاوالت تكنولوجيات املعلومات.

29.  اإن�صاء جَممعات تكنولوجيات املعلومات.

30.  اإيجاد متويل خم�ص�ص لالأن�صطة التي يتم تطويرها يف املجمعات.

31.  تنفيذ القانون املتعلق بحماية االأ�صخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.

32.  احلفاظ على تناف�صية العر�ص املغربي لرتحيل اخلدمات.

33.  اقرتاح بنيات حتتية كافية و ذات جودة.

34.  اال�صتجابة للحاجيات من املوارد الب�صرية املوؤهلة.

35.  ترويج العرو�ص املغربية لدى �صركات اخلدمات املعلوماتية الفرن�صية.

36.  اعتماد يقظة تكنولوجية.

خال�ســـة العمليـــــات
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الراأ�سمـــال البـ�ســـــري

37.  و�صع اآلية لقيادة ومتابعة وتقييم خمططات التكوين يف قطاع تكنولوجيات املعلومات.

38.  اإعداد خمططات التكوين االأ�صا�صي.

39.  اإطالق عملية تكوين ا�صتعجايل لقطاع ترحيل خدمات تكنولوجيات املعلومات.

40.  اإيجاد مبادرات للتكوين ب�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.

41.  حت�صني قابلية الت�صغيل حلاملي �صهادات ال�صلك الثاين اجلامعي عند نهاية تكوينهم.

خال�ســـة العمليـــــات



 الــمــغـــرب الــرقـــمـــــــي102
اال�سـتــراتـيـجـيـــة الـوطـنـيـــــة
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الـــثـقـــــة الـــرقـمـيــــــة

42. حماية االأ�صخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع ال�صخ�صي.

43. دعم تنمية التجارة االإلكرتونية.

44. ت�صهيل المادية املعامالت االإلكرتونية.

45. اإحداث جلنة اأمن اأنظمة املعلومات.

.)MA-CERT( 46. اإحداث مركز اال�صتجابة حلوادث اأمن املعلومات

47. و�صع هيئة مبثابة الطرف الثالث للثقة.

48. تن�صيب اللجنة الوطنية حلماية املعطيات ال�صخ�صية. 

49. تنمية املواقع اخللفية التح�صينية.

50. تفعيل برنامج التح�صي�ص والتوا�صل حول اأمن اأنظمة املعلومات.

51. و�صع برامج للتكوين حول اأمن اأنظمة املعلومات لفائدة الطلبة املهند�صني.

52. و�صع برامج للتكوين حول اأمن اأنظمة املعلومات لفائدة املهن القانونية.

53. حتديد ميثاق مواقع الت�صويق.

خال�ســـة العمليـــــات






