
 ؟املعلوميات واالستثمار : أية عالقة 

 عبد احلكيم زروق

 م القانونية واالقتصاديةو كلية العل

 دةجواالجتماعية بو 

  ما يلي:  2003 يناير 29 جاء يف خطاب جلاللة امللك حممد السادس مبناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ  

فإننا ندعو ، لوزيران األول يف هذا الشأن فعيال ملا ورد يف رسالتنا املوجهة"وهكذا وجتسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض ابالستثمار وت   

  وتبسيط املساطر وتعميم املعلوميات ". حكومتنا إل مواصلة اجلهود لعصرنة القضاء بعقلنة العمل،

والدفاتر واألمساء ق هناية عصر األورا فنحن نعيش، أحد من أن عامل الرقميات أصبح بديال لعامل احملسوسات يليس خباف عل   

من ذلك أنه ميكن لإلنسان  يبه ينفرد به ومييزه عن اآلخرين. واألده ، حبيث سيصبح كل إنسان مرقما" حيمل رقما خاصاواأللقاب

فاعلية . ت أية نقطة يف العامل صورة ونصوصا بطريقة الزمان واملكان واحلدود، وينقل املعلومة إيل ينفي معين املنهج الرقمي أن يعل اعتمادا

اليت شهدانها )وال زلنا  (2) املعلوماتية  النور وبنفس السرعة لوال انفجار الثورة يما كان يقدر هلا أن تر  (1)ويبدو أن هذه املتغريات 

   نشهدها( منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ميات وسيلة العامل اجلديد حنو الرقي احلضاري املعلو  فالعامل جيتاز اليوم عصرا جديدا يصطلح عليه "عصر ثورة املعلومات " حبيث غدت  

 بكل، ختزين املعلومات واسرتجاعها وأدائها ملهام عديدة ينطرا لقدرهتا اهلائلة عل، مناحي احلياة وغزت احلواسيب خمتلف، واالقتصادي

  .(3)دقة وسرعة متناهية 

                                                           

 . 71، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، ص 7991حيىي اليحياوي، الوطن العريب وحتدايت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، الطبعة األوىل (1)

، منشور يف 422، ص 7991غشت  1لثورة "ابلثورة الصناعية الثالثة " يراجع حممد عبد السالم، التشريع هل يواجه حرب املعلومات، األهرام املسائية هناك من يسمي هذه ا(2)

 7999، مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحافية واملعلومات، القاهرة 7"اجلات وحقوق امللكية الفكرية ." اجمللد 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة حممد اخلامس  -دراسة مقارنة  -ماية القانونية لارامج احلاسوب بشرى النية، احل(3)

 . 7، ص 4004-4007أكدال / الرابط، السنة اجلامعية 
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 ؟املعلوميات واالستثمار : أية عالقة 

 عبد احلكيم زروق

 م القانونية واالقتصاديةو كلية العل

 دةجواالجتماعية بو 

  ما يلي:  2003 يناير 29 جاء يف خطاب جلاللة امللك حممد السادس مبناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ  

فإننا ندعو ، لوزيران األول يف هذا الشأن فعيال ملا ورد يف رسالتنا املوجهة"وهكذا وجتسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض ابالستثمار وت   

  وتبسيط املساطر وتعميم املعلوميات ". حكومتنا إل مواصلة اجلهود لعصرنة القضاء بعقلنة العمل،

والدفاتر واألمساء ق هناية عصر األورا فنحن نعيش، أحد من أن عامل الرقميات أصبح بديال لعامل احملسوسات يليس خباف عل   

من ذلك أنه ميكن لإلنسان  يبه ينفرد به ومييزه عن اآلخرين. واألده ، حبيث سيصبح كل إنسان مرقما" حيمل رقما خاصاواأللقاب

فاعلية . ت أية نقطة يف العامل صورة ونصوصا بطريقة الزمان واملكان واحلدود، وينقل املعلومة إيل ينفي معين املنهج الرقمي أن يعل اعتمادا

اليت شهدانها )وال زلنا  (2) املعلوماتية  النور وبنفس السرعة لوال انفجار الثورة يما كان يقدر هلا أن تر  (1)ويبدو أن هذه املتغريات 

   نشهدها( منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ميات وسيلة العامل اجلديد حنو الرقي احلضاري املعلو  فالعامل جيتاز اليوم عصرا جديدا يصطلح عليه "عصر ثورة املعلومات " حبيث غدت  

 بكل، ختزين املعلومات واسرتجاعها وأدائها ملهام عديدة ينطرا لقدرهتا اهلائلة عل، مناحي احلياة وغزت احلواسيب خمتلف، واالقتصادي

  .(3)دقة وسرعة متناهية 

                                                           

 . 71، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، ص 7991حيىي اليحياوي، الوطن العريب وحتدايت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، الطبعة األوىل (1)

، منشور يف 422، ص 7991غشت  1لثورة "ابلثورة الصناعية الثالثة " يراجع حممد عبد السالم، التشريع هل يواجه حرب املعلومات، األهرام املسائية هناك من يسمي هذه ا(2)

 7999، مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحافية واملعلومات، القاهرة 7"اجلات وحقوق امللكية الفكرية ." اجمللد 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة حممد اخلامس  -دراسة مقارنة  -ماية القانونية لارامج احلاسوب بشرى النية، احل(3)

 . 7، ص 4004-4007أكدال / الرابط، السنة اجلامعية 
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 من حيث ربط شرائح اجملتمع الدويل إيل بقدرات أكار،أسس ختتلف عما سبق و  ييتشكل اليوم عامل جديد عل، مجيع املستوايت يفعل

االقتصادي اخلاص وله مقومات الغلبة من زاوية جعل السعي حنو التحرير  ومن حيث إدماجها يف اجتاه له منطقه، بعضها البعض

  .(4)عنه  واالنفتاح خيارا ال حميد

االنبهار  يبصدمة الثورة املعلوماتية ويتعد التعبري عن التأسف والتنديدلذلك فالسؤال اجلوهري وحنن يف بداية األلفية الثالثة يتجاوز    

و/أو إبجيابياهتا ومحوالهتا الواعدة. السؤال األساسي الذي جيب أن نطرحه قبل  بطابعها الفجائي واملباغت والتبشري بويالهتا ومظاملها

السياسي احملنك  سرعة الزمن مستلهمني ذلك من مقولة الرجل ملسايرة (5)هو سؤال التدارك واإلعداد ، يطبيعة أخر  فوات األوان من

  .(6) وحده سيعرف السعادة واالزدهار " فهو، احلظ إال من يسري وفق سرعة الزمن يالذي قال يف بداية هذا القرن "لن يلق

سلوكيات  ين املعلومات تؤثر علابعتبار أ، شخاص أفراد ومجاعاتاملعلومات ميثل رهاان رئيسيا لأل وهكذا، فالوصول املباشر إيل   

، لدرجة (7)ولتحقيق التنمية املستدامة للمجتمعات  صشخاألأساسيا لتحرر ا املواطنني واملستثمرين لذلك تعد إاتحة املعلومات عنصرا

يف  وة اليوم تكمنكما أن الق  (8) االقتصاديني يتنبأون أبهنا ستصبح املورد األساسي واألول يف االقتصاد العاملي  جعلت بعض اخلاراء

األولية والطاقات الصناعية  من املوارد نقلها بسرعة حبيث أصبحت املوارد الالمادية أهم وأكين يامتالك املعلومات والقدرة عل

  .(9)التقليدية

                                                           

 . 1، مطبعه النجاع اجلديدة ابلدار البيضاء، ص 4002املبادالت اجملارية الدولية، طبعة  وإشكاليةسياسة اجلمركية املغربية فتح هللا ولعلو، تقدمي لكتاب فاطمة احلمدان حبري، ال(4)

 . 1فتح هللا ولعلو، تقدمي لكتاب فاطمة احلمدان حبري، مرجع سابق، ص . (5)

 .42، ص7991ة عبد الرفيع أروحني وأبو بكر لهلول، لجلة كتابه الضبط، العدد األول، مارس اطو أوبري هامري، املعلوماتية يف خدمة العدالة، التجربة النمساوية، لرمج(6)

، منشورات املنظمة العربية 4002، السنة 1ددوحيد قدورة، الوجه اآلخر للوصول إىل املعلومات يف الدول النامية، دراسة حالة الوطن العريب، اجمللة العربية للعلوم واملعلومات، الع(7)

 .21بية والثقافة والعلوم، ص للرت 

 . 714، ص4000أبريل -يناير  1و  2حممد عاليل، الثورة املعلوماتية، لجلة كتابة الضبط، العدد (8)

، ص 7999 شتنار –، غشت 9مصطفى بنيخلف، تقدمي كتاب عبد النيب رجواين، عصر املعلومات مجوع تكنولوجيا املعلومات يف ظل العوملة، سلسلة املعرفة للجميع، العدد (9)

1. 
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فاملعلومة  (10) حفظها أو معاجلتها أو بثها" واملعلومة إمجاال هي "كل مادة معرفة قابلة ألن تتمثل يف إشارات متعارف عليها من أجل

 يأو قرار التوجه حنو منطقة اقتصادية معينة أو العزم عل، سبيل املثال يعل يف شكلها اخلام هي إعالن منافس عن منتوج جتاري جديد

 لكن األهم يف كل هذا هو رصد واقتناص املعلومة يف حلظة االختمار والتشكل أي إعطاء، لعملية اندماج بيع أسهم أو االستعداد

  .(11) للشخص املعين يف اللحظة املواتية ألخذ القرار املناسب ، مة الصاحلةاملعلو 

لجال أصبح يتداخل فيه مصممو األزايء  ، فالبحث عن املعلومة(12) إن املعلومات فرضت نفسها كعصب جديد للمواجهة والتنافسية   

"التعامل مع زحفها وكثافتها وتنوعها يف ميكن لكن ك، ومستثمرين وخاراء اإلشهار ومدراء اإلنتاج والتسويق من رجال أعمال

، األخرية .من املعلومات يف العقود الثالثة علما أن البشرية قد أنتجت، املتأكدة واحملتملة، احلالية واملتوقعة، وتقاطعاهتا الظاهرة واملضمرة

شارات إوات ويتنوع نصا وبياانت وصورا و نس عبحجم هذه املعلومات يتضاعف كل أر  وأن، أكثر مما فعلت خالل األلفيتني السابقتني

  وهو ما سيقودان للبحث يف عالقة املعلوميات ابالستثمار. ؟ إن املعاجلة املعلوماتية وحدها كفيلة بتحقيق ذلك،(13)

                                                           

 .44، دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة، تونس، ص 4004 علي كحلون، اجلوانب القانونية لقنوات االتصال احلديثة والتجارة اإللكرتونية، طبعة(10)

 لومة كقيمة أساسية ".لقد أكد أحد اخلاراء الفرنسيني وهو يتحدث عن وضعية بلده : " إن مقاوالتنا مهددة يف وجودها إن هي مل تعتار للمع(11)

 إشارات داللية ضعيفة.ولقد استطاعت شركة خمتصة يف الذكاء االقتصادي مثال ان تشعر املتعاملني معها أبزمة " البقر اجملنونة"  قبل حدوثها، انطالقا من رصد 

ني يف خمتلف العلوم، تنقالهتم، عالقاهتم، مشاريعهم ... وقبل انعقاد مؤمتر علمي ويعرتف احد الفاعلني ابنه عار املعلومات املتوفرة يف شبكة االنرتنت يتم رصد الباحثني األساسي

وما  79نيب رجواين، مرجع سابق، ص تكفي دقيقتان لتحديد الباحثني املشاركني للذين جيب االلتصاق لهم وتتبعهم عن قرب. ملزيد من التفاصيل حول هذه املعطيات يراجع عبد ال

 بعدها.

ا يف السوق الداخلية،  ".مقدرة اقتصاد بلد ما على إنتاج مواد وخدمات من شاهنا االستجابة ملتطلبات املنافسة الدولية، واحلفا  على حصة البالد بل وحتسينهالتنافسية تعين(12)

اقتصادي يسمح ابلتكييف  -رسا، حميط سوسيوونفس الشيء ابلنسبة حلصتها يف األسواق اخلارجية، مع حتسني مستوى معيشة املواطنني بصفة مستدمية، وكذلك مقدرته على إ

لى للخارج وتنمية طاقاته التنافسية املستمر لإلطار التشريعي والقانوين واإلداري مع مستجدات ومقتضيات التطور وذلك ضمن اسرتاتيجية تتمحور حول انفتاح االقتصاد الوطين ع

 742ابلرابط، ص  4007لدويل، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، سلسلة "الدورات ".، الدورة اخلريفية لسنة ". عبد احلميد عواد، التنافسية مفتاح االندماج يف االقتصاد ا

 .44عبد النيب رجواين، مرجع سابق، ص (13)
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  Informatiqueومصطلح  Informatique (14) أن املعلوميات هي ترمجة للكلمة الفرنسية البد من اإلشارة إيل، وقبل ذلك   

وابلتايل فاملعلوميات تعين املعاجلة اآللية ، ليةآأي  Automatique أي معلومة وInformation  تركيبة لكلمتني فرنسيتني هي

سواء كانت مسامهة نقدية ، أنه استغالل رأس املال ابملسامهة يف األصول يتعريفه عل . أما االستثمار فيمكن(15)واملنطقية للمعلومات 

  .(16) ستثمار األرابح عادة اإو  أو غري نقدية،

لكن ، السياسية وصناع القرار واجملتمع املدين لتنمية وازدهار االستثمار حمط إمجاع كافة الفعاليات صحيال خولقد أصبح حتديث املنا    

ين التحديث: هل هو حتديث القوانني والتشريعات واملساطر؟ أم حتديث وسائل تكو  اإلشكال الذي ظل مطروحا هو معرفة كنه هذا

احلقيقة إن حتقيق شروط  البشري ؟ أم حتديث البعد االقتصادي لإلدارة عن طريق إزاحة كل العوائق اإلدارية البريوقراطية ؟ يف العنصر

  صحية لتزايد االستثمار وانتشاره تتطلب كل ذلك.

يف االقتصاد  يوهو ما يسم، مردوديتهو  توازن بني تكلفة املشروع، حساابت مالية واقتصادية دقيقة يفاالستثمار يقوم أساسا عل   

، وتتعلق (17)رمبا أهم من االعتبارات االقتصادية ، يمعطيات أخر  يبناء عل لكن اختيار املكان من طرف املستثمر يتم، املشروع يجبدو 

 يعل يار املكان أيضا. كما يتوقف اخت(18)السياسية واالجتماعية والقانونية واملؤسسات اإلدارية والقضائية  املعطيات ابجلوانب ههذ

  التكنولوجية. مواكبة الدولة للتطورات يفعالية أداء نظم االتصاالت والنقل وحتويل املعلومات وبصفة عامة مد

                                                           

 . 7944ألول مرة سنة  Informatiqueيف ابتداع مصطلح املعلوميات  Philipe Drefusيرجع الفضل ل فيليب دريفوس (14)

. ويراجع كذلك عبد السالم  79ص  7991سنة  40-47 غايل، املعلوميات ودورها يف التأهيل القضائي، اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، عدد مزدوج عبد الكرمي(15)

 74، ص 7991، السنة األوىل 4التازي، دور املعلوميات يف حتديت كتابة الضبط، لجلة كتابة الضبط، العدد 

 .91اي االستثمار ومعوقاته ودور احملاكم التجارية، لجلة القمر، العدد الثاين، ص مشس الدين، قضا(16)

 .72، ص4007، السنة 41محيد الوايل، دور القضاء اجلنائي يف التنمية، لجلة املعيار، العدد (17)

القانوين واملؤسسايت لالستثمار وتشجيع املبادرة اخلاصة لرجال األعمال  ويف هذا اإلطار فقد قام املغرب منذ مطلع التسعينات ابختاذ عدة تدابري هتدف إىل إصالع اإلطار(18)

 املغاربة واألجانب . 

شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية فعلي املستوي القانوين : مت إصدار مدونة جديدة للتجارة وإحداث احملاكم التجارية، وصدرت قوانني هتم شركات املسامهة وشركة التضامن و 

اية امللكية الفكرية األدبية والصناعية، والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة، وقانون اجملموعات ذات النفع االقتصادي، وقانون حرية األسعار واملنافسة وقوانني حلمابألسهم 
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 (20) االستثماراالتصال احلديثة وتشجيع  وتكنولوجيا (19)الرتابط الوثيق بني استعمال املعلوميات  يما سبق يتضح مد يوأتسيسا عل

  الشكل التايل: يهذا املوضوع تقسيمه علث حبويقتضي منا 

 املبحث األول : استعمال املعلوميات يف القطاع العمومي وتشجيع االستثمار

 املبحث الثاين : استعمال املعلوميات يف القطاع اخلاص وتشجيع االستثمار

 اراالستثم وتشجيع ات يف القطاع العموميي: حول استعمال املعلومبحث األولامل

نذ إتباعها لسياسة جعل الدولة وم الشيء الذي، ابت أن االستثمار يلعب دورا حيواي يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةثلمن ا  

وال شك أن تبسيط إجراءات املساطر  (21)أجل النهوض بقضااي التنمية  الدور الذي ميكن أن يلعبه من يماال كبرية علأاخلوصصة تعقد 

                                                                                                                                                                                                                       

عدة قوانني لالستثمار تنص على لجموعة من اإلعفاءات اجلبائية واجلمركية . هذا  ومدونة الشغل، وقانو احملاكم املالية، وكذا إعداد ميثاق للمتاوالت الصغرى واملتوسطة . كما مت سن

 إىل جانب االمتيازات الكبرية اليت حظيت لها بعض قطاعات االستثمار احليوية كاملواد الطاقية والسياحة والنقل والفالحة ... 

وىل تتكلف بدراسة مشاريع االستثمار، كما مت إحداث عدة مراكز جهوية لالستثمار تتكون من شباكني اثنني : أما علي املستوي املؤسسايت : فقد مت إحداث جلنة وزارية ابلوزارة األ

خر فهو خاص مبساعدة أحدمها مكلف ابملساعدة على إنشاء املقاوالت يعد املخاطب الوحيد ابلنسبة لألشخاص الذين يرغبون يف إحداث مقاولة مهما يكن شكلها؛ واآل

 رين واإلدارات .حبيث يتوىل تزويدهم بكل ما يفيدهم من معلومات بشان االستثمار اجلهوي واقرتاح احللول التوافقية ملا قد ينشأ من منازعات بني املستثماملستثمرين، 

ة إليه، تضافر لجموعة من العناصر لهدف بلغ نود ان نثري هنا ابننا ال نقدم املعلوميات على أنه عالجا سراي ملشاكل جلب االستثمارات، بل فقط هو عنصر ينبغي ابإلضاف(19)

 النتيجة املتوخاة .

مليون درهم، ومبقارنة هذه السنة بسنة  72499444 حصيلة قدرها 4002وتعتار حصيلة املغرب على صعيد جلب االستثمارات اخلارجية املباشرة إجيابية حبيث سبل يف سنة (20)

. كما أنه وحسب تقرير األمم املتحدة % 44047قط جند أن حجم االستثمار األجنيب املباشر قد عرف زايدة بنسبة مليون درهم ف 417744اليت شلت حصيلة قدرها  4004

ر( مليار دوال 442املباشرة )  األجنبية( حول االستثمار يف املغرب فإن املغرب احتل املرتبة األوىل على الصعيد اإلفريقي يف جلب االستثمارات  CNUCEDللتجارة والتنمية ) 

 على الصعيد الدويل. 24واملرتبة 

Le Maroc leader africain de l'attractivité L'Economiste du 28-9-2004 مشار إليه عند عبد اجمليد غميجة، دور العدالة يف ميدان األعمال ،

منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقضائية، سلسلة  ،4002عدل مبكناس يف دجنار  واالقتصاد، املقاولة والسياسة اجلنائية، مداخلة القيت ابملناظرة الوطنية اليت نظمتها وزارة ال

 .774 ، ص4001، الطبعة األوىل2الندوات واألايم الدراسية، العدد 

وسائل الكفيلة إبشباع كل احلاجيات األساسية وغري خاف على أحد ما تكتسيه التنمية من أمهية، إذ من شان حتقيقها حتسني مستوى املعيشة جلميع أفراد اجملتمع وضمان ال(21)

 والنيل بكل أو جبل أسباب الرفاهية االقتصادية والقضاء على مظاهر البؤس واحلرمان .



 جملة احلقوق املغربية: وجهة نظر                    891

 . وقد كانت احلكومة املغربية(22) تسريع وثرية انطالق املشاريع االستثمارية  لها من شأنه أن يؤدي إيل املتعلقة اإلدارية وتوفري املعلومات

وحتاول جاهدة لتعميم ، اإلداري استعمال تكنولوجيا املعلومات يف لجاالت التدبري والتسيري يواعية لهذه املسألة حيث عملت عل

  ومة اإللكرتونية )املطلب األول (.كحتقيق احل سعيا منها إيل رقمنة عدد من الواثئق اإلداريةاملعلوميات يف القطاع احلكومي وكذا 

وما ذلك إال نتيجة للعالقة اجلدلية  القضاء يقباال مضطردا علإو ، واألعمال أصبح يعرف تدخال متزايدا للقانون املال  كما أن عامل  

مما يتطلب إجياد إطار ، سرتاتيجيا يف لجال التنميةاعنصرا  ياالستثمارية أضح لمشاريعبني االقتصاد والقانون فتوفري األمن القانوين ل

ابعتباره دعامة  سرتاتيجيةار اجلهاز القضائي يف صلب هذه االويعت، مؤسسايت كفيل بتحفيز االستثمار وتشجيعه قانوين وتنظيمي

حساابهتم وضعية النظام القضائي للبلد الذي  ضعون يفحبيث أصبح املستثمرون خصوصا األجانب منهم ي، شطة االقتصاديةنلأل

حقوقهم يف أقرب اآلجال ويف جو من  يائي الذي ميكنهم من احلصول علقضال امظ، وحيبذون الن(23) سيوظفون فيه رؤوس أمواهلم

التكنولوجيا املعلوماتية  دماجإو وسائل االتصال احلديثة  يماد علوأببسط اإلجراءات املسطرية، لذلك كان لزاما االعت التواصل والشفافية،

 يف نظام العمل القضائي )املطلب الثاين (.

  لكرتونيةإل: احلكومة اولاملطلب األ

وندرة املعلومات املتعلقة ابلواثئق  العمل اإلداري ومتاطل املسطرة وتعقيدها، طءمن املعلوم أنه غالبا ما يشكو املستثمرون من ب  

  ارية.ظويتخذون من ذلك ذريعة ياررون لها مواقفهم االنت، البريوقراطي القانونية واألجوبة التسويفية للجهازواإلجراءات وكثرة الشكليات 

                                                           

إنشاء املقاوالت يف ومشال إفريقيا، فيما يتعلق بسرعة إجراءات  األوسطالشرق  MENAيف منطقة  األوىل، فقد احتل املغرب املرتبة SFIحسب تقرير للبنك الدويل وشركة (22)

 يوما. 72يوما متقدما على تونس اليت يتم فيها ذلك خالل  77أجل 

Voir l’Economiste du 13/09/2004 «le Maroc premier dans la région MENA» 

 . 771مذكور عند عبد اجمليد غميجة، مرجع سابق، ص 

 . 771عبد اجمليد غميجة، مرجع سابق، ص (23)
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اإلجراءات واملساطر وتقليصها واحلرص   تبسيط ي، ما فتئت احلكومة تعمل عل(24)إال أنه ويف إطار جتسيد البعد االقتصادي للدولة 

وليس هناك آلية متكن من حتقيق هذا القرب والتواصل أكثر من ، املستثمرين ن القرب منأن يتم العمل لها أبكثر ما ميكن م يعل

  املعلومات. استعمال شبكة

أن نتطرق لواقع هذه احلكومة  يعل، اإللكرتونية ملاهية احلكومة وسنحاول دراسة هذا املوضوع من خالل فقرتني نتعرض يف األويل

  ببالدان يف الفقرة الثانية.

  رتونيةاإللكومة كحلا: ماهية ويلألالفقرة ا

 وذلك لهدف الوصول إيل، واملعلومات استخدام تكنولوجيا االتصاالت يتعتار احلكومة اإللكرتونية مبثابة مفهوم جديد يعتمد عل   

، وهي فكرة أاثرها (25)واملستثمرين ، والشركات، حكومية مميزة للمواطنني وكذا ضمان توفري خدمة، االستخدام األمثل للموارد احلكومية

اخلدمات  يل جور" ضمن تصور لديه لربط املواطن مبختلف أجهزة احلكومة للحصول علآاألمريكي السابق " لها انئب الرئيس يواند

  يل.آاحلكومية أبنواعها بشكل 

 يم مفهوما شامال هلذه احلكومة علومن أهم التعريفات املتعلقة مبفهوم احلكومة اإللكرتونية جند تعريف البنك الدويل الذي. يكاد يقد  

وأساليب االتصال ، نرتنتوشبكة اإل، املعلومات )مثل شبكات املعلومات العريضة أهنا عملية استخدام املؤسسات احلكومية لتكنولوجيا

  .(26)سسات احلكومية املؤ  تغيري وحتويل العالقات مع املواطنني ورجال األعمال وخمتلف ياحملمول ( واليت لديها القدرة عل عار اهلاتف

 ءإهنا ست بديل عن اإلدارة العادلة وال هتدف إيليل ة اليتيآخر يتعلق ابإلدارة اإللكرتونة مفهوم يهذا، ويرتبط مبفهوم احلكومة اإللكرتون

 وبال زمان، كانهي إدارة بال مإدارة بال ورق ألهنا تستخدم األرشيف اإللكرتوين و  وهي، دائها وكفاءهتاأبل فقط رفع ، دورها ابملرة

                                                           

مبناسبة حفل اإلعالن عن الرسالة امللكية املوجهة إىل الوزير األول يف موضوع التدبري الالمتمركز لالستثمار  4004يناير  9اجلاللة حممد السادس يف  وهو ما أكده صاحب(24)

ساسي لالستثمار وخلق الثروة وحل معضلة البطالة اليت هي بقوله "كما أهنا للبعد االقتصادي ملفهومنا للسلطة إبزاحة كل العوائق اإلدارية أمام انطالق حرية املبادرة اخلاصة احملرك األ

 اهلاجس األكار الذي يشغل ابلنا وابل كل أسرة مغربية ..."

 )25( www.khayma.com (visité le 09/04/2006). 

 )26( www.afkaronline.org (date de visite 09/04/2006) 



 جملة احلقوق املغربية: وجهة نظر                    891

 شبكة ي. وكل الواثئق اليت تقدمها موجودة عل(27)يوم يف السنة  241 أايم يف األسبوع و 1وم ويساعة يف ال 42ث تعمل يح

  .بجهاز حاسو  مرن أو صقر  يالورق أو حتميلها عل يتها علة وطباعيكفي تعبئتها ابلبياانت الشخصينرتنت اإل

  12كانت ترتب يف املرتبة 2003 فمثال فرنسا يف سنة (28)يف لجال احلكومة اإللكرتونية  يعت الدول الغربية أشواط كار طولقد ق  

.  (29) %11ة نسبة استعمال اإلدارة اإللكرتونيووصلت فمها  ا،يعامل 1رتبة ملا 4001  ا يف حني احتلت يف سنةيوروبأ 1عامليا و

بيق البنية األساسية للمعلومات األمر بتط يتعلقية يف ما بومات العر تتسع بني احلك (30)الرقمية  من ذلك جند أن الفجوة سالعك يوعل

عدد  نياملواقع. كما أن العالقة ب هذه يومضمون وحمتو  يعدد املواقع اخلاصة بكل حكومة عربية ويف فحو  يفاثرا واضحة آترك  الذي

حة متاما، هذا انهيك عن عدم اإلدراك الكامل  واضرية غياإللكرتون قات مشروعات احلكومةية وتطبياملواقع الغاصة بكل دولة عرب

الكثري من  ة يف العامل العريب مما !قد املئات من املواقعيتها عند بناء احلكومات اإللكرتونوالارلجيات وأمهي والواعي لكل عناصر التكنولوجيا

أو أن هناك قصورا يف الوعي ، تخصصنيم مثل هذه املشروعات غري يأن املشرفني عل ويرجع ذلك إيل، األهداف اليت بنيت من أجلها

 .(31)ها وخبااييبعناصر التكنولوج

                                                           

 منشور ب: 4/7/4004 تاريخب 1727عيد الرمحان تيشوري، احلوار املتمدن، العدد (27)

Aataych@SCS-net.org 

ميكننا مالحظة ان املتحدة كالتعاون مع اجلمعية األمريكية لإلدارة العامة مؤشرات ترتيب الدول على مستوى العامل يف لجال تطبيق احلكومة اإللكرتونية، و  األمملقد أصدرت (28)

زيالندا وسانغفورة والنرويج وكندا واململكة املتحدة وهولندا والدامنارك وأملانيا، واعتمد املؤشر على العديد من و ا أسرتاليا ونيالوالايت املتحدة األمريكية أتيت يف املرتبة األوىل تعقبه

 الدولة على الوصول إىل املعلومات إلكرتونيا، راجع يف ذلك: أحناءالعناصر الكمية اليت ميكن قياسها مثل قدرة السكان يف كل 

www.aflcaronline.org (visité le 09/04/2006) 

public.  -Serviceمن املطبوعات اإلدارية متوفرة على شبكة االنرتنت، ويتم زايرة موقع  %90موقع إلكرتوين لإلدارات العمومية وأكثر من  1100تتوفر فرنسا على (29)

fr  مليون ملزم يصرع  12فنجد  األمريكيةهم إلكرتوهنا أما يف الوالايت املتحدة فرنسي يصرحون بضرائب 74104000شهراي من طرف أكثر من مليوين زائر، كما أن اكثر من

 www.senat.fr (date de visité 15/04/2006)بضرائبه الكرتونيا، يراجع  

واملناطق اجلغرافية مبستوايهتا االجتماعية ( هي ذلك الفارق القائم بني األشخاص والعائالت واملؤسسات  OECDالفجوة الرقمية حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) (30)

 .أنشطةواالقتصادية املختلفة، فيما يتعلق إبمكانية وصوهلا إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستخدامها لالنرتنيت لتنفيذ عدة 

Voir : OCDE- combler le fossé numérique :questions et politiques dans les pays membres de l’OCDE ; Paris 24 

octobre 2001. www.oecd.org (visité le 20/02/2005). 

)31(www.afkaronline.org(date de visité 20/05/2006). 
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،  من املشاكل االقتصاديةرييف حل الكث لة بناء اقتصاد قوي، تساهمية وفق للتصور الشامل تعتار وسيوهكذا، فاحلكومة اإللكرتون    

كل   يازتسمح ابجت، وكلفة أقل يداء أعلعل أبوسيلة تفا وكذلك هي لجتمع قوي، يدة تساهم يف تشيلة خدمة اجتماعيوتعتار وس

 .(32)اجلهاز احلكومي  والرتهل يف طءخري والبأمظاهر للت

ن يف مكان يرجال األعمال واملستثمر   مننياملتعامل تقدمي اخلدمات إيل ة هتدف إيليما سبق فإن احلكومة اإللكرتون يسيسا علوأت   

ذية، وكذلك ية التنفيالعمل يفمع تطوير أفضل الطرقي ملشاركتهم  الكفاءة املطلوبةلشكل واألسلوب املناسبني وكالسرعة و ابوجودهم 

 يف ما يتعلق ابملشروعات التنموية ومتابعة يل املديحمدثة ملتخذ القرار وذلك للمساعدة يف التخطيط طو  توفري معلومة دقيقة يتعمل عل

 ة لرجال األعمال.ياإلدار  ءلة والكفاءة يف تقدمي اخلدماتفافية واملساشتعزيز ال ق، ابإلضافة إيليذها بشكل دقيي تنفمد

العقبات اليت يواجهوهنا والتيم تتمثل بشكل  ليوذلك بفضل تذل،  منا  مشجع للمستثمرينريتوف يوسينعكس هذا كله ال حمالة عل    

نبية. هذه جمارات األتثد من االسياملز  ني وجيذبياملستثمرين احملل بسيسيل لعا ، هذا املناخ(33)دها يقعراءات وتجاإل طءأساسي يف ب

العديد من الدول العربية   كومة اإللكرتونية يفاسات متقدمة بشأن احليع سضاحلكومة اإللكرتونية هي اليت كانت وراء و  املزااي اليت توفرها

 .بة املتحدة ومصر واألردن مث املغر يكاإلمارات العرب

 يةغربملارتونية لكإلاومة كاحل اقع: و انيةثلاالفقرة 

ة يهي كثرة وتعقد اإلجراءات الشكل اليت يشكو منها رجال األعمال واملستثمرين األجانب يف املغرب يمن الثابت أن أكثر الشكاو    

 اإلداري نيولذا فغالبا ما يوصف الروت، االقتصاد ككل تكاليف ابهظة حتميل ويؤدي هذا إيل، واملسطرية واألعمال املكتبية احلكومية

وتبسيط  مراجعة يالتنمية االقتصادية. وأمام هذه التحدايت بدأت احلكومة املغربية تركز بشكل متزايد عل ئق كبري يف طريقأبنه عا

تعزيز الشفافية  يعتبارها أداة هامة تساعد علإب ابملوازاة مع تنفيذ سياسات متقدمة بشأن احلكومة اإللكرتونية، األعباء البريوقراطية

 .(34) التنافس نيسالوقت ذاته يف حت اءلة وتساهم يفواملس

                                                           

)32(www.arab law.org(visité le 11/05/2006).  

)33(www.khavma.com(visité le 17/05/2006). 

)34(www.arabgov-initiative.org (visité le 17/05/2006).  
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 من الواثئق اإلدارية وذلك سعيا إيل "رقمنة" عدد ولقد مت رصد مبلغ مليار درهم يف إطار مبادرة التنمية البشرية لدعم املعلوميات و   

 .(35) حتقيق احلكومة اإللكرتونية

( مت وضع لجموعة من e-Maroc 2010) علومات واملعرفةكما أنه يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية إلدماج املغرب يف لجتمع امل   

وأخص ابلذكر هنا ما يتعلق ، املعلومات لفائدة عموم املواطنني واإلدارات واملقاوالت تعميم تقنيات املشاريع هي قيد اإلجناز هتدف إيل

التكنولوجي ابلدار البيضاء  والقطب، ابملغرب وتنمية قطاع تقنيات املعلومات،  لتقنيات املعلوماتيناإللكرتونية واملرصد الوط ابإلدارة

 .(36) ة اإلسرتاتيجيةظونظام اليق، والبوابة القطاعية

التعريف ابملؤهالت  واليت هتدف إيل  www. Maroc.ma ففي إطار تفعيل اإلدارة اإللكرتونية مت وضع البوابة اإللكرتونية الوطنية   

 تقدمي هذه البوابة يلذلك مت احلرص عل، اخلاصيات املؤسساتية واملميزات االقتصادية للمغرببراز إو  السياحية وابمليم والثقافة الوطنية،

 .خمتلف احلضارات والثقافات مع الدويل لضمان التواصل ياملستو  يابللغات األكثر تداوال عل

 تثمرين وطنيني وأجانب حول أكثر منومس ية معلومات عالية ومضبوطة لفائدة املرتفقني، أفرادا ومقاوالتنكما تؤمن البوابة الوط   

واحلصول ، قلنواحلد من عناء الت، املسامهة يف تقليص كافة اخلدمات املقدمة جراء إداري وهذا سيؤدي بدون شك إيلإمسطرة و   700

التجانس يف  قيقوحت، الوطين ياملستو  يوكذا حتسني نوعية اخلدمات اليت يتيحها توحيد املساطر اإلدارية عل املعلومات املطلوبة، يعل

الشفافية وأتمني القرب يف أداء اخلدمات  ابخلصوص يف ترسيخ يتتجل، وما يواكب ذلك من انعكاسات إجيابية، أساليب تقدميها

 .(37) العمومية

يل قاعدة براز قيمتها وتشكإبقدرات اجلهات و  لهدف التعريف (38)البوابة الوطنية هناك مشروع إلجناز بواابت اجلهات  وابإلضافة إيل   

حبيث مت إجناز بوابة منوذجية ، ، وكذلك بواابت قطاعية(39)املستويني الوطين والدويل  يللمعلومات واخلدمات عن قرب للمستعملني عل

                                                           

)35(www.arabnewal.com ( visité le 12/05/2006). 

)36(www.septi.gov.ma (visité le 12/05/2006). 

)37(www.pm.gov.ma (visité le 10/05/2006). 

 (لقد مت إجناز مشروعني منوذجيني بكل من والية دكالة عبدة ووالية لوس ماسة درعة.38)
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للمتعهدين االقتصاديني الوطنيني  ابقي اجلمعيات املهنية وذلك خدمة يوستعمم جتربتها عل، مجعية مهنيي النسيج واملالبس ابلشراكة مع

 وليني.والد

التطور وتقييم التدخل املسجل يف قطاع  متابعة يجانب ذلك مت إحداث املرصد الوطين لتقنيات املعلومات والذي سيعمل عل يلإو   

هذا القطاع بصفة منتظمة مما سيسمح للمستثمرين ابلتعرف بكيفية  تقنيات املعلومات ابملغرب وتوفري إحصائيات ومؤشرات حول

عن  تتبع حركة رؤوس األموال املنبثقة وكذلك مت إحداث نظام لليقظة اإلسرتاتيجية يهدف إيل، اجملال ة يف هذاالفرص املتاح يأفضل عل

 االقتصاد العاملي. يمستو  يللمغرب عل مما سيمكن من تقييم القدرة التنافسية، العاملي ياملستو  ياالستثمارات اخلارجية املباشرة عل

إليها ابستعمال تكنولوجيا املعلوميات  خدمة من اخلدمات العمومية ميكن الوصول40  يوم حوايلسبق فإن هناك ال ما يوأتسيسا عل   

ضمانكم" إبنشاء خدمة متكن أرابب العمل " ضاالجتماعي من خالل عر  عار اإلنرتنت حيث قام مثال الصندوق الوطين للضمان

 .(40) اإلنرتنت ابلتصريح أبجرائهم عار

 بعد بدون حتمل عناء و مشقة التنقل إيل ملغرب متكن مرتفقيها عار اإلنرتنت من العديد من اخلدمات عنكم أن مديرية اجلمارك اب   

سبة للقبول واألمر نفسه ابلن،  للكفالةينحبيث ميكن تقدمي طلب إلكرتو  دمات مثال الكفاالت اجلمركيةخلمصاحلها. ونذكر من هذه ا

 .(41)ع املؤقت للعرابت والسل

                                                                                                                                                                                                                       

ع املساطر اإلدارية املعمول لها من طرف الوالايت علي ضوو  ي لتدبري املساطر اإلدارية ويهدف هذا النظام إيل رقمنةجملموعة من األنظمة كالنظام النموذج وعع مشر ض(لقد مت و 39)

ملطبوعات ونصوص ا رشمبثابة إجناز األهداف املسطرة من طرف احلكومة وتوفري أداة لتقييم أعماهلا، والنظام الرقمي لتدبري ون شبكة األنرتنت، ونظام تتبع العمل احلكومي الذي يعد

  www.septi.gov.ma  (visité le 15/05/2006)اإلدارية املساطر اإلدارية والذي جاء تلبية حلاجيات املواطنني واملقاوالت يف لجال املعلومات واخلدمات

)40(http://ebds.cnss.ma/presentation/teledeclaration. 

)41(http://www.douane.gov.ma/Edouane/DCaution/Menu_caution.htm 

http://www.douane.gov.ma/Edouane/DMCV/AT/Menu_at.htm 
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 (42)ي ئنظام العمل القضا يفمال املعلوميات تعاس: انيثاملطلب ال

 كده صاحبأوهو ما ، االستثمارات ن العدالة تعتار عامال مؤثرا مع غريه من العوامل يف إجياد األرضية املالئمة جللبأمن املؤكد    

نة الرعية أبح أساسا لطمصالقضاء له ي بقوله أن " 1995 بريلإ 42بتاريخ  اجلاللة امللك احلسن الثاين رمحه هللا يف اخلطاب الذي ألقاه

 ني بصفة عامة واملستثمرينطنالعدالة أن يستجيب لطلبات املوا جهاز يلذا جيب عل (43) ضروراي للنماء" واجملتمع فقط بل أصبح أمرا

 مواهلم.وس أؤ واجتاهات ر  يمنح يايب علجيتتمكن من التأثري بشكل إ وتقوي ثقتهم يف القفاء، وذلك حيت، وجه اخلصوص يعل

الدول الغربية تصورا يساير العصر، حيث  املسئولون يف اغلب عالقة جديدة بني املستثمر والعدالة تبين سيسوأت، ولتحقيق هذا الوضع  

 بح أمرا ضروراي ابلنظر ملا يفرضه احمليط املطبوعصللخدمات. وهذا االجتاه اجلديد أ اعتار املواطن مبثابة زبون والعدالة مبثابة مقاولة

أمهية استعمال  يكيد علأالت يأمامنا من بد سو  يوعليه مل يبق، تكنولوجيا حديثة للتواصل وقنوات متطورة لالتصال ابستعمال

 .(44) والعدالة / املقاولة تثمر/ الزبونسالعدل لضمان تواصل انجح بني امل تكنولوجيا املعلوميات يف ميدان

قبل أو بعد إصدار األحكام ، احملكمة يكافة القضااي املعروضة عل  ييق املساطر علتطب، ومن بني املهام املنوطة بكتابة الضبط   

ة شثقيلة الوزن ه، الوسائل املكتبية التقليدية من سجالت كبرية احلجم إال أن واقع عملها يبني أهنا تستعمل يف ذلك كافة، والقرارات

 بداية استعماهلا. تطاير أوراقها معت، البنيات

                                                           

حماكم  1حماكم جتارية و  1حماكم استئناف جتارية و 2 حمكمة ابتدائية،  677كمة استئناف، حم 47و  األعلىالقضائية علي لجلس  تسساؤ (نتوفر يف املغرب علي صعيد امل42)

، ءوعلي معهد عايل للقضا شنافية وهي اآلن حمكمتني بكل من الرابط ومراكئمبوجبه مت إحداث حماكم إدارية است الذي 2006 ايرفار 14  يف 80.03 إدارية وقد صدر القانون رقم

 .لعن وزارة العد لهاصموظفي إدارة السجون قبل ف كموظف مبا يف ذلل 18000 قاض وعلي 4147 ارد البشرية، فنتوفر عليو علي صعيد امل أما

www.alnazha.net (visité le 17/05/2006) 

حيث   1997دجنار  17ه يومسسيأاألربعني لت ة الذكريسبمبنا األعلىسالة املوجهة للمجلس ر ح يف الض ثراه ذلك بشكل واهللاامللك الراحل احلسن الثاين طيب  س(بل وكر 43)

ع منظوران للعدالة، ال من الناحية األخالقية والسياسية واالجتماعية وحسب، ولكن  سيتو  املغرب، تدعوان إىل التحوالت اليت يعرفها عاملنا املعاصر، ومن ضمنه نالته "فإسجاء يف ر 

ا يف صميم ذاكتسب جناعة ونفا ءالقضا ث الوعي إبسهامها يف التنمية ... القاضي أصبح متمركزا يف صلب عملية التنمية، ...يحيث تنامي دورها االقتصادي ومن ح كذلك من

 .13 ، ص4007، دجنار 27 يف التنمية، لجلة املعيار، العدد ر القضاء اجلنائيو الفعال الذي يقوم به " محيد الوايل، د بب الدورسعملية التنمية ب

 .11صابق، س(أطو أوبري هامري، مرجع 44)
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ومستندات ... والكل يتصور ما  م وحججسو كتابة الضبط يسمح هلا مبسك وتداول ملفات لها واثئق مهمة من ر كما أن عمل     

الواثئق أو  إحدىحبيث قد تضيع ، املختلفة للمحكمة املصاحل ميكن أن حيدث عرضا، وعن حسن نية أثناه تداول هذه امللفات بني

 .رجال األعمال يم والعتاب وللتذمر لدمن اللو   الكثريري، األمر الذي يث(45)أحد امللفات 

وذلك لهدف ، كتابة الضبط بشكل علمي ستغالل املعلوميات يف ميدان عملإحماولة  ولقد عمدت وزارة العدل يف اآلونة األخرية إيل   

وكذا القضاء ، اضنيني اخلدمات املقدمة للمتقساحملاكم وحتسني سري العمل وحت االكتضاض واالزدحام داخل ممرات بناايت يالقضاء عل

العديل والواثئق  جلسداقية لبياانت الصعطاء املإو ح وكذلك العمل يف شفافية ووضو ، تواريخ إيداع املقاالت والعرائض التحريف يف يعل

اجة من  ، واملستثمرون هم أكثر ح(46)واملختلفة  ضياع الواثئق وامللفات وسرعة إجناز اإلحصائيات الدقيقة يمث القضاء عل، املماثلة له

 رأس ماله. يوالطمأنينة عل كريهم ملثل هذه األشياء اليت حتقق له السرعة

ففي النمسا ، وصلت إليه الدول األوروبية إال أنه ورغم هذه املبادرات املتواضعة فإننا ال زلنا بعيدين كل البعد عن بعض املستوايت اليت  

يل ملليون ونصف من وهو ما يسمح ابملعاجلة والتسليم اآل، معلومة ألف160  مثال، يتضمن السجل التجاري اإللكرتوين أكثر من

 كما مت تسجيل،  احلجز والتنفيذ بلغ عدد القضااي املعاجلة آليا مليون وثالمثائة ألف قضية اطرسم ىف، و (47)املعلوميات سنواي 

مكاتب  املعلوميات إيل بفضل إدخال وهذا كله، مقر احملكمة قل إيلنليا ومن دون التآطلب حجز وغريها من الطلبات  800.000

 (48). لذاكرة املركزية لوزارة العدلاحملامني واملوثقني وربطها اب

أبعاد ومضامني تؤكد وجودها وتارر  يأن املعلوميات ظاهرة مركبة بطبيعتها فهي حتتوي عل يولهذا اخلصوص جيب التأكيد عل    

معها ومن أجل االستفادة منها، حبيث جند أن ارتباط املعلوميات  لتعاملغايتها، ومن مث فهي تستدعي وجواب عدة أساليب يف ا

                                                           

 .71ص ، 1799 شتغبط العدد للثاين، السنة األويل، ض، لجلة كتابة الضبط(عبد السالم التازي، دور املعلوميات يف حتديث كتابة ال45)

 47ص. ع سابق، ج(عبد السالم التازي، مر 46)

 .االحتاديإىل إحداث سجل جتارى موحد يسهل الوصول إىل خمتلف املعلومات التجارية داخل اجملال  األورويببل وصل األمر بدول اإلحتاد (47)

 .47أطو أوبري هامري، مرجع سابق، ص (48)
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 يمستو  يها بتطبيقات القانون علطوارتبا، التوثيق ترتب عنه نشوء ما أصبح يعرف ابملعلوميات القانونية يمستو  يبنصوص القانون عل

 .(49) التسيري نتج عنه ميالد املعلوميات القضائية

ومن مت املسامهة يف ، سري العمل القضائي يف تبسيط اإلجراءات املسطرية وحتسني يتتجل يالقضائية أمهية كار ذا كانت للمعلوميات إو    

، جالوحتسني اخلدمات املقدمة للمستثمرين ومتكينهم من حقوقهم يف أقرب اآل ،(50)ي احملاكم ظفعاتق مو  يختفيف األعباء اليت تقع عل

متكن من السيطرة  فإن املعلوميات القانونية تكتسي بدورها أمهية ابلغة ألهنا، يف خدمة التنمية جعل العدالة وسيلة األمر الذي يؤدي إيل

فاهلدف هو ممارسة سلطة نشر القواعد القانونية ، القضائية التعرجات ي، والتغلب عل(51)تدفق صبيب التنظيمات القانونية الغزيرة  يعل

ور ط، وابلتايل متكني املستثمرين من تتبع الت(52)ئمة مع العصر الذي نعيشه قضائية أكثر مال وصياغة قرارات، بدون أي اضطراب

 س أمواهلم ابملغرب.ؤو بر  االستقرار يوهو ما يشجعهم عل، الذي تعرفه التشريعات يف مجيع امليادين االجتماعية واالقتصادية السريع

وأنشئوا احملكمة   Cyberjusticeلعدالة االفرتاضيةوال عجب، إن كان جامعيون من جامعة مونرتايل بكندا، أطلقوا فكرة ا   

ن يبحث يف مسائل التحكيم اإللكرتوين . وأن الفقه اآل(53) متعلق ابالنرتنت اليت ختتص للنظر بكل نزاع  Cyber tribunalاالفرتاضية

                                                           

 .47، ص 4007ماى  -1 معاجلة املعلومات القانونية بواسطة احلاسوب،  لجلة كتابة الضبط العدد يف والتقينعبدالكرمي غاىل، التعاون القانوين (49)

لنفس الكاتب، املعلوميات ودورها يف التأهيل القضائي،  ا أنظرضوأي،55، ص1998(عبد الكرمي غايل، املعلوميات والقانون والقضاء، لجلة كتابة الضبط، العدد األول، مارس50)

 .93 ابق، صسمرجع 

حركة التشريع حركة دائمة يف كل بالد العامل تتالحق  نفسه حبدة ليس أمام املغرب فقط بل كل الدول النامية، وذلك ألن ح يطر يت(إن مشكل التبويت عن طريق العمل املعلوميا51)

إيل اآلن مخسة وستني آالف تشريع وهو تضخم  1820 ات منذتقرير نشر مؤخرا فقد بلغ عدد التشريع نصوصها وقوانينها بدون توقف، ففي مصر مثال وحسب ما أفاد به

فرتة نظر بعض القضااي، وحيت تتضح  طالةإيعتار كما عار عن ذلك أستاذ القانون الدستوري جبامعة القاهرة عاطف البنا، أحد أسباب إعاقة عمل رجال القضاء و  ريعي، أصبحشت

يكون أمام القاضي واحملامي واملستشار القانوين للمستثمر مليون سعلي عشرين مادة كمعدل، ف ن هذه التشريعات يشتملم عالرؤية خبصوصي ضخامة هذا الردم نعتار أن كل تشري

اده لتسيري عمل  الذي أصبح من الالزم اعتم عينوا بطبعه وختزينه بواسطة احلاسوبستفكيف ميكن هلؤالء إذن البحث أمام هذا الرتاكم والتضخم التشريعي إذا مل ي وثالمثائة ألف مادة،

القضائي مداخلة بندوة حتت عنوان "عمل اجمللس األعلي والتحوالت االقتصادية واالجتماعية "، منشورات  محد السراج، املعلوميات واالجتهادأتغل ابلقضاء والقانون. يراجع شكل م

 140، ص7999، األعلى اجمللس

 .14سابق، ص (عبد الكرمي غايل، املعلوميات والقانون والقضاء، مرجع 52)

 .729ص  ، منشورات احلليب احلقوقية بريوت، 2006(بولني أنطويتوس أيوب، حتدايت شبكة االنرتنت، الطبعة األويل53)
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هنائيا ال يقبل االستئناف يف حكما  (55)، ولقد أصدرت حمكمة افرتاضية (54) ابلتقاضي عن بعد يمسي ويف القضاء اإللكرتوين أو ما

العام للشركة نفسها ولعادات االنرتنت.  بوقف الدعاية ابلاريد اإللكرتوين حبجة أهنا خمالفة للنظام Aolإبلزام شركة  يالذي قض ماي

عتمدت االنرتنت حمكمة خمتصة تتميز ابلسرعة إال أنه قليلة هي التجارب اليت ا والغاية من إنشاء القاضي االفرتاضي هي ضرورة إنشاء

 القضائية )أمريكا وسنغافورة (. إلدارة النزاعات

نتمكن من  حيت، القطاع اخلاص يف إطار جيب كذلك استعمال املعلوميات حيت، وفضال عن إدماج املعلوميات يف القطاع العمومي   

 حتقيق متطلبات املستثمرين.

 جيع االستثمار: استعمال املعلوميات يف القطاع اخلاص وتشيناملبحث الثا

وكذلك ، التحرر االقتصادي والتجاري وتطبيقه لسياسة، إن اندماج املغرب يف النظام العاملي شأنه يف ذلك شأن كل الدول النامية  

ة لجموعة من اإلجراءات عن طريق إدماج التكنولوجيا ذات التقنية العالي انفتاحه يف وجه األنشطة االقتصادية العاملية يتطلب منه اختاذ

املنافسة الدولية  يويف مستو ، التكيف مع متطلبات التدبري يف عصر العوملة يوالنهوض به بشكل جيعله قادرا عل لتقوية القطاع اخلاص

 احملتدمة.

وذلك إبرساء قطاع خاص يف خدمة  نشاء عالقات لجردة بني هذا األخري واملستثمر والسوق،إلذلك جيب حتديث القطاع اخلاص و   

التمركز وحتسني اإلطار التواصلي فيما بينهم . بيد أن هذه اإلجراءات ال  والبحث عن عدم، ستثمر يف خدمة القطاع اخلاصاملستثمر وم

دخار اإل مجع وال سيما تلك اليت تتويل، املتوخاة منها إال إذا تعبأت األجهزة املؤسساتية يف القطاع اخلاص ميكن أن تؤيت النتائج

اخلدمات اليت توفرها للمستثمرين واالستجابة  مواكبة الثورة املعلوماتية لهدف حتسني يوعملت عل، ينيوختصيصه للفاعلني االقتصاد

 لطموحاهتم )املطلب األول (.

املبادرة  يوحيفز عل، الرساميل األجنبية كما أن استعمال تكنولوجيا املعلومات يلعب دورا حيواي يف إنعاس االستثمار واستقطاب  

ات يات متعلقة ابملؤهالت واإلمكانيوترويج قاعدة بياانت ومعلومات ومعط اخلصوص يف تسويق يذا الدور عله ويتجلى، للخاصة

                                                           

)54(www.ctc8.net (visité le 12/11/2005) 

  356، ص4007ورات احلقوقية، الطبعة األويل شاملن عية واالتفاقيات الدولية،ضضوء القوانني الو يم القانوين لشبكة االنرتنت، دراسة مقارنة يف ظ(طوين عيسي، التن55)
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اريع استثمارية مش تار أرضية خصبة إلجنازعاليت يتوفر عليها املغرب واليت تاملوارد الطبيعية واالقتصادية والبشرية  واملقومات اليت تتيحها

 ياألمر الذي سيعود عل، مرتبطة ابإلنتاج الفالحي واملعادن ولجاالت التقليدية والصياحة والسكينمرحية خصوصا يف لجاالت الصناعة 

 املطلب الثاين(.)الثروات وتعزيز الطاقة اإلنتاجية  بالدان بتوفري مناصب الشغل وخلق

 االستثمار تشجيع يـي علكالقطاع البن يف حام املعلومياتقثري إأ: تولاملطلب األ

 يابملستثمرين الذين يريدون االنفتاح عل رمحهم عندما يتعلق األصرشادهم ونإمهما يف توعية املتعاملني معها و ك دورا تلعب البنو    

التصدير  وأاملسطرة اليت جيب إتباعها بشأن االسترياد  يقوم البنك إبرشادهم إيل لية التصدير واالسترياد، حيثبعمالعامل اخلارجي والقيام 

تضمني العقد التجاري  ضرورة م توجيههم إيلتماانت اليت يستفيدون منها، كما يالية اليت توجد رهن إشارهتم والضامل اإلمكانيات يلإو 

واملسطرة اجلمركية املناسبة. هذا انهيك عن تدخل ، اآلمنة اختيار طرق الوفاء الدولية ليايل، الدويل املصطلحات التجارية الدولية األنسي

 .(56) ملف وواثئقه ومراقبة عملية الصرفخالل املراقبة اليت يقوم لها لل و التصدير منأ ة االسترياديالبنك يف عمل

ورغبة منها يف حتسني اخلدمات اليت  ري لنشاطاهتابمام التوسع الكأو ، معاجلة املعلومات يإن البنوك ابعتبارها مؤسسات تعمل عل   

فإهنا مل تتخلف عن ركب املعلوميات، لدرجة ميكن القول معها أن البنوك  ها،تقدمها لزبنائها خصوصا يف ظل املنافسة احملتدمة فيما بين

بداية  إيل علي األقل يف البلدان املصنعة، للمسائل املعلوماتية. ويرجع اتريخ دخول املعلوماتية يف لجال البنوك هي أكار مستهلك

املعلوماتية البنكية تعرف ذروة منوها خصوصا بعدما  ن فإناآلأما ، 1980 من سنة ءغري أهنا مل تعرف أوج منوها إال ابتدا، الستينيات

ة تطور العمل البنكي تري بطيء، وغري مواكب لو ، التقليدي للعمليات البنكية تدبري ابهض الكلفة سسات املصرفية أبن التدبريؤ أدركت امل

(57) 

ستثمرين الذين هم احملرك الزبناء خصوصا امل ة جتارية ألنفهي ضرور ، وتعتار السرعة يف اجملال البنكي ضرورة جتارية ومالية وقانونية   

أوامرهم كاستخالص الشيكات واألوراق التجارية والتحويالت ...، وهي  ال يقبلون التأخريات يف تنفيذ، للقطاع املصريف األساسي

للجهات اليت تعمل  وبني الفوائد اليت يدفعها، بني مبالغ األرابع اليت جينيها من أرصدته املعامالت يتمثل يف الفرق ضرورة مالية ألن رقم

                                                           

اجملموعة و نشر املعهد الوطين للدراسات القضائية   1993يونيو 20- 19البنكي، الرابطو  ائيقض(احممد برادة غزيول، دور البنوك يف التجارة الدولية، الندوة الثالثة للعمل ال56)

 24ص لبنوك املغرب، مطبعة األمينة ابلرابط،  املهنية

 . 98للعمل القضائي والبنكي، مرجع سابق، ص ف للقانون والقضاء، الندوة الثالثةقو ماكل النامجة عن استعمال املعلوماتية يف البنوك: شض املع(اهلادي شايب عينو، ب57)
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عقيمة ولكي يتجنب التأخري فيما هو  يرتكها جامدة، متويله بواسطة ودائعها، لذلك يتوجب عليه أن يكون سريعا يف عمله كي يعل

 اعلني االقتصاديني منهم أواعتبار أن التأخريات يف تنفيذ أوامر الزبناء خصوصا الف يقانونية عل مستحق له. كما أن السرعة أيضا ضرورة

 .(58) التأخري يف القيام ببعض العمليات قد يكون سببا لتحميل املسؤولية لرجل البنك

 حى، اليت أض(59)ات البنكية سعمل املؤس حتول عميق يف ما خيص طريقة إيل يإال أن التطور السريع يف تكنولوجيا املعلوميات قد أد   

وابلتايل القدرة  (60) يف التكنولوجيا واألنظمة املعلوماتية ملواكبة هذا التطور ية لتطوير بنيتها التحتيةمن الواجب عليها اعتماد اسرتاتيج

 .جيا احلديثة يف عالقاهتم ابلبنوكاستعمال التكنولو  ياملستثمرين األجانب الذين تعودوا عل حتقيق متطلبات يعل

ع وقت وابقل تكلفة يف ر املصرفية للزبناء أبس تسارع من أجل توفري اخلدماتبكة االنرتنت وتسخريها املش يوأمام تعاظم االعتماد عل   

فإنه أصبح ابإلمكان أن يكون هناك بنك بدون مكاتب ومبان يراتدها ، السلبية إطار صارم من الضوابط حتسبا لبعض االنعكاسات

فتح  لالنتقال، دون احلاجة يدول بل وقارات أخر  يتصلون مباشرة ابجلمهور، بل وأمكن جلب آالف الزبناء من ن موظفنيودو  الزبناء،

 أو بنك االنرتنت. ،(62)ابلبنك اإللكرتوين  يوهو ما ميكن أن يسم ،(61)فروع حقيقية فيها 

ومنح ، احلساابت وحتصيل الفواتري بني الفروع وهكذا فإن استعمال املعلوميات وشبكة االنرتنت يف العمليات املصرفية املختلفة كفتح  

أو ، مواقع مكملة خلدماته كمواقع مؤسسة شهادات التعاقد والتوثيق اتحة الدخول إيلإو  ونقل األموال،، دارة الوفاء الرقميإاد، و االعتم

                                                           

  98(اهلادي شايب عينو، مرجع سابق، ص58)

)59(Mohmed Larbi Benotmane, L’informatique ; le droit et l’activité bancaire, revue marocaine de droit et 

d’économie du développement- colloque droit et informatique numéro 11- année 1986 p. 137. 

 .77 لكتاب، لبنان، ص، املؤسسة احلدثة ل4004ة، طبعة يريف اإللكرتوين يف البلدان العربصفر، العمل املس(أمحد 60)

 )61(www.arablaw.org (Visité le 20/05/2006) 

لبنك  عك االنرتنيت ليس لجرد فر و ، وهذا النوع من بنNet Bank ول بنك علي الشبكة وهو نت بنكأالذي شهد والدة   1995(يرجع اتريخ البنوك اإللكرتونية إيل عام62)

شارات ستبعض اال لجموعة من اخلدمات اإلدارية ابإلضافة إيلمع تواصل مستمرة مع الزبون تتوفر من خالهلا التحويالت املالية مرفقة  ناةقب بل سقدم خدمات مالية وحم يئقا

 ور علي املوقع التايلشقال منالعبيديل، مصارف االنرتنت، م ، يراجع عبيديلسبوعالشاملة، وهذا التواصل يعمل علي مدار الساعة وعلي مدي أايم األ

 www.Alwasatnews.com 



 جملة احلقوق املغربية: وجهة نظر                    111

، وأينما وعندما يشاءون ستمكن البنوك املغربية من التعامل مع عمالئها من املستثمرين كيفما ياألسهم أو أي مواقع أخر  مواقع تداول

 .(63) وذلك داخل بيئة استثمارية مرنة، ية العاليةصواخلصو يف جو من الثقة 

القطاع البنكي فإن املؤسسات املصرفية  عادة الثقة من طرف رجال األعمال األجانب يفإو ، ومن أجل جلب االستثمارات األجنبية   

اعتماد أنظمة ومعايري  يهتا، والعمل علاإلجيايب يف طريقة تقدمي خدما إحداث التغيري إيل يالوطنية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مض

وكذلك  إجناز التحويالت والتسوايت واالتصاالت بدقة وعن بعد، يوأنظمة للتداول إلكرتونية قادرة عل دولية وشبكات معلومات

نولوجيا وتطوراهتا حيث أصبح اللحاق بركب التك جديدة أتخذ بعني االعتبار اتساع رقعة املنافسة وازدايد حدهتا، يالتعامل مبفاهيم ورؤ 

 وقدرة تنافسية عالية. مسلكا ضروراي للبقاء يف سوق العمل بصحة جيدة

 سرعة إجناز األعمال املصرفية وكذلك إيل اإلبطاء يف إيل يمهال استخدام التكنولوجيا احلديثة سيؤدإقدة و عإن اإلجراءات التنظيمية امل   

نفور  وهذا ما سيؤدي إيل، حركة البنك وفعاليته يف خمتلف اجملاالت ذات الصلة مما ميثل نقط ضعف وخلل يف، اإلنتاجية يتديف مستو 

إيصال خدماهتا  يقادرة عل جعل مصارفنا يلذلك فإنه ليس أمامنا من بد سو ، اجلهاز املصريف الوطين األجانب من التعامل املستثمرين

أو عار شبكة ، واسطة احلاسوب الشخصي أو اهلاتف احملمولب وكذلك، زبنائها من خالل شبكات الصراف اآليل اليت تربطها لهم إيل

 .(64) االنرتنيت وخدمة نقاط البيع

                                                           

نشاء مركز تدبريها، وال ميكن وإخلق البطاقات البنكية  الحظ ابنه الزال يتميز لهيمنة استعمال األوراق البنكية والنقود العادية، ابلرغم مني(إال أن املتتبع لنظام األداء الوطين 63)

 كان مصدرا أو مسح له مكتب الصرف واملبادالت بذلك. يراجع حاجي صليحة، الوفاء الرقمي عار االنرتنت : املظاهر تصرفاته ابخلارج إال إذا للتعامل ابلبطاقة البنكية أن يويف قيمة

 .96 ، ص4002-4002اجلامعية واالجتماعية بوجدة، السنة  ة حممد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصاديةعالقانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون اخلاص، جام

اجلمارك والضرائب غري املباشرة لنظام األداء اإللكرتوين يف منظومة  ن كانت حمتشمة فإنه ال ميكننا إال أن نصفق هلا واملتمثلة يف إدماج إدارةإاليت و و التجارب  ضوتبقي مع ذلك بع -

يف املدونة  خذ بنظام اإلقرار اإللكرتوين وهو ما نصت عليه لجموعة من املوادالضريبية بدأت اآلن أت د، كما أن اإلدارةاإطار االستري  صاديني استعماله يفتالتعشري إذ ميكن للفاعلني االق

 املتعلقة ابلضريبة علي القيمة املضافة.115  املتعلقة ابلضريبة علي الشركات واملادة  22 كاملادة 2007 اجلديدة للضرائب احملدثة بقانون املالية لسنة

 . 23، صقمحد سفر، مرجع سابأ(64)
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 (65)احلقيقية إحداها الفرا  القانوين  التقنية احلديثة وخدمات االنرتنيت قد تصاحبه بعض املخاطر يإال أن هذا اإلقبال الكبري عل   

يشكل حجر الزاوية إلجناح  (66)لذلك فأمن املعلومات ، األمين مرار اإلشكالاست الذي يطال هذا النوع من العمليات ابإلضافة إيل

ابألمان الشيء الذي يدفعه إلعادة استخدامها واالعتماد عليها مستقبال. وبدون أمن املعلومات  حساس املستخدم هلاإهذه التقنية و 

بناء  يومنذ البداية ابلرتكيز عل املة يف لجال التكنولوجيا قامتخطر ضياع احلقوق وتنعدم الثقة لهذه التقنية لذا فإن املؤسسات الع يزداد

فوضعت السياسات واإلجراءات األمنية املناسبة ، األخرى مةظق مع ما مت إدماجه تقنيا يف األنتتواف (67)نظم أمن معلومات قوية 

للعمالء أن  ليتسىنيئة األنظمة املصرفية احلديثة اإلسرتاتيجي ألمن املعلومات أال وهو تقليص املخاطر يف ب اهلدف يوركزت عل، والشاملة

 .(68) ميارسوا أعماهلم حبرية وثقة

بدرجة عالية ميكن االعتماد عليها  مني للمعلومياتأت ور التكنولوجي السريع واملتالحق الوصول إيلطوهكذا ميكن اآلن بفضل الت   

ونظام املعامالت  SSL  (70)منةالفتحات اآل ، وطبقة(69)لتشفري ا واالطمئنان هلا، وذلك بواسطة لجموعة من الطرق التقنية منها

                                                           

ريع شلجموعة من اجلرائم املعلوماتية، وابلتايل مأل الفرا  الت هيطيات، والذي يعاقب فعاجلة اآللية للمعاملتعلق ابإلخالل بسري نظم امل 01-02ريب القانون رقم غامل رع(أصدر املش65)

 اجلرائم. عن اإلحاطة جبميع الذي كان يعاين منه وان كانت هذه النصوص قاصرة

ة تقنية هو يهتددها ومن أنشطة االعتداء عليها، ومن زاو  (أمن املعلومات هو ذلك العلم الذي يبحث يف نظرايت واسرتاتيجيات توفري احلماية للمعلومات من املخاطر اليت66)

محاية سرية  جية، أما من زاوية قانونية فامن املعلومات هو حمل دراسات وتدابريواخلار  ألخطار الداخليةامحاية املعلومات من  ت الالزم توفريها لضماناألدوات واإلجراءاائل و سالو 

ريعات محاية املعلومات من األنشطة غري املشروعة شاجلرمية، وهو هدف وغرض ت ، عليها أو استغالل نظمها يف ارتكابءوسالمة حمتوي وتوفر املعلومات ومكافحة أنشطة االعتدا

 املعلومات ونظمها، راجع: وغري القانونية اليت تستهدف

(visité le 19/05/2006). www.arablaw.org) 

رسالة  محاية املعلوميات من اجلرائم املرتكبة عار اإلنرتنت، زروق، ة الوسائل القانونية والتقنية حلماية املعلوميات وملزيد من التفاصيل يراجع عبد احلكيمساجملال هنا لدرا سع(ال يت67)

 .2006-2007 اخلاص، كلية العلوم للقانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة، السنة اجلامعية قة يف القانونمات العليا املعسلنيل دبلوم الدرا

)68(www.Sama.gov.sa (visité le 11/05/2006). 

و فكه، تعيدها أمعاكسة تسمي إبزالة التشفري  يةعمل مجدا بدونل البياانت اليت علي شكل نصوص بسيطة، ال ميكن ألحد من قراءهتا وفهمها ي علي حتو ريوم عملية التشفق(ت69)

 ة.يتها األصلئإيل هي

Voir Eric Léo Pold et Serge Choste, la sécurité informatique que sais je ? 1er édition, Mai 1999, Press 

universitaires de France, Paris, .72. 
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 األخرىاستخدام املعلومات يف لجموعة من القطاعات  ياألمر الذي شجع عل ،(72) احلماية ونظام جدران SET(71)منة ة اآلياإللكرتون

 عليها جللب مزيد من رؤوس األموال. واملراهنة

 ةالقطاعات اخلاص بعض يف  لب االستثماراالنرتنت جل ي: االعتماد علاملطلب الثاني

لتضع  (73)فجاءت شبكة االنرتنت  خر،آ انتقاهلا من مكان إيل تبادهلا وايل احلاجة إيل تابزدايد حجم املعلومات وكثافتها ازداد   

يشاء من معلومات ما  يأن حيصل عل صكن ألي شخميحبيث ، اجلميع اختالف أنواعها وكمياهتا وأهدافها عند أانمل ياملعلومات عل

 يذلك أن البياانت واملعلومات اليت يتم إدخاهلا وحتميلها عل، ل دائمصاولتضع دول العامل يف حالة ات .(74)من خمتلف أحناء العامل 

 .(75)مات والبياانت و هذه املعل ألي مستخدم الدخول إيل حث يتا يحب، الشبكة

                                                                                                                                                                                                                       

خص آخر شع طيث ال يستيآمنة، حب يقةبطر  نرتنتاإل بكةشاانت واملعلومات املشفرة، كني جهازين عار ليمل علي نقل البعللتشفري ي مبثابة بروتوكول  SSL(يعتار برانمج 70)

 .119 ص،سابقحة، مرجع يصل ىراجع حاجي فيها، ريالتشف راءهتا غري املرسل واملرسل إليه )مستقبل الرسالة ( نظرا لقوةق

فري ولن شالتشفري، وابلتايل يصبح من الصعوبة مبكان فك الت ة مندقات متعدبم هذا النظام لطستخداونية اآلمنة درجة تشفري عالية، وذلك نتيجة ا(يوفر نظام املعامالت اإللكرت 71)

كميل،  ع طارق عبد الرمحان انجيجراي قها.ية املتاحة حتقيخدام أجهزة ذات تقنية عالية ال تستطيع احلواسيب التجار ستا ة، وبشرطغلك إال يف حاالت اندرة ولصعوبة ابلذيتحقق 

 86. ، ص4002-4002ل، السنة اجلامعية دااك ل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، كلية احلقوق الرابط/يالتعاقد عار االنرتنت وآاثره / دراسة مقارنة، رسالة لن

ه متر جبدار احلماية، يو املتجهة إلأالقادمة من االنرتنت  االنرتنت، وابلتايل كافة الرسائل شبكةبة يعادة عند نقطة التقاء الشبكة الداخل  Firewall(يتم وضع جدران احلماية72)

و أي نوع من االتصال، وبناء أو حماوالت دخول إيل الشبكة عن بعد، أدا إلكرتونيا، أو ملفات متبادلة، يكانت بر ء  ومن مث يكون يف مقدور هذا األخري فحص كافة الرسائل سوا

شبكة املعلومات، منشورات معهد اإلدارة العامة ابململكة  ع حسن طاهر داود، أمنجرايوم ابلتصريح هلا ابملرور إذا كانت تتفق مع السياسة األمنية للموقع. يق فحصلنتيجة ا علي

 . 447 ص، 4002ية السعودية، طبعة بالعر 

و شبكة املعلومات العاملية، أة يكة العنكبوتبالش ةبيعين ابللغة العر يوالذي  ( net workinternational)جنليزي ح اإلطلاختصار للمص( Internet(فكلمة االنرتنت )73)

قمار الصناعية اليت متتد عار العامل، ها البعض، إما عن طريق خطوط اهلاتف أو عن طريق األعضاملرتبطة بب لف من ماليني احلواسيبأي عبارة عن شبكة عمالقة لالتصاالت تتهو 

 بكة بصورة عامة.شابل ختزين املعلومات األساسية والتحكم بادل املعلومات بينها من خالل أجهزة كمبيوتر مركزية تعمل عليتعلي القدرة  كون هلايو 

، دار الفكر اجلامعي، 4001 االنرتنت، الطبعة األويل قواننيالت و و وكتبرو  هي،ياجلنب وحوملزيد من التفاصيل حول شبكة االنرتنت والتطور التارخيي هلا، يراجع منري اجلنبيهي وممد  

 .هاييل وما 15 ة، صي، دار املكتيب، سور 4004يراجع حممد عمر احلاجي، االنرتنت إجيابياته وسلبياته، الطبعة األويل  وما يليها، وكذلك 1ة، ص ياإلسكندر 

 . 15ض، صايابلر  يةمنللعلوم األ كادميية انيف العربيةأ، منشورات 4000ويل عة األبائم نظم املعلومات، الطر (حسن طاهر داود، ج74)

 711ص  ،4004بيومي حجازي " النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية، الكتاب األول، دار الفكر اجلامعي، ح تا ف(عبد ال75)
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ات هو لجال التجارة يثري، ولعل املنتفع. األكار من انتشار املعلوماحلديثة لجال دون أتوهكذا، مل ترتك تكنولوجيا املعلوميات واالتصال    

. وهذا األمر (76) يل االستقرار برؤوس أمواله يف مكان ماإة املستثمر ودفعه ينفس يعل التأثري الذي تفرضه واالستثمار، وذلك ابلنظر إيل

هذه القطاعات  املزيد من االستثمارات األجنبية وسأحاول التطرق لبعضة منه قصد جلب داخلاصة االستفا القطاعات ميكن لبعض

 ل املثال ال احلصر.يسب يعل

نظرا ملا  (77)والشبكة العنكبوتية  املعلوميات يطاع السياحي من بني القطاعات اليت جيب عليها االعتماد علقكون اليوال غرو أن   

األمر الذي ميكن كل ، دومنا ارتباط ابلورق أو بعامل الزمان واملكان ين للمعلوماتتتمتع به هذه األخرية من قوة يف إاتحة الوصول اآل

 ما توفره الشبكة العاملية من معلومات ومعطيات يتدبري وختطيط سفره عن بعد وبيسر بناء عل من السائح واملستثمر األجنيب من

كل املستثمرين يف اجملال   بالستقطا حية أخاذة جتعل منه مركزاقومات سيااملؤكد أن املغرب يتميز مبو ، حتيينها ابنتظام يتمسياحية 

وسهول  (78)مجيلة  ئاملقومات السياحية به وتعددت من حبار وشواطت فقد تنوع، وقبلة مفضلة ألغلب السياح يف العامل، السياحي

انهيك عن  لذهبية وواحاهتا اخلضراء،صحرائه الشاسعة ورماهلا ا ابإلضافة إيل، اهلضاب والسالسل اجلبلية جانب خضراء ووداين إيل

الفضول ملعرفة اتريخ تلك احلضارات وعراقتها  األثرية واملعامل السياحية اليت يقف اليوم أمامها اإلنسان مشدوها ميتلكه ياملدن والقر 

 .(79) وأصالتها

                                                           

 من كل نيوتدفق املنافس الوطنيةة ياحلواجز اجلمرك يء بقي مؤكدا بعد تغييبشية مضمونة أما اليوم فال فس كانت السوق الوطنية تشكل قاعدة خلماراء "ابألول أحد اخليق(76)

قنا ومن سيسبقنا ؟" يراجع عبد النيب رجواين، مرجع سبف لنا أن نعرف من يو األرجنتني، لكن كأ يزايمال قرار يفستابت لزاما علينا أن نذهب لال حوب... وحيت نربصب و دح

 .13ص سابق،

 Maroc.com www.bestof ياحية. لساهالت املغرب مؤ  زرابة هتدف إيل إب(توجد بوا77)

voir Bedhri Mohamed, le commerce électroniquue : quelles perspectives au Maroc ? édition ler -2001 ; 

imprimerie El Joussour Oujda ; P. 122. 

لطف احلرارة يالذي  البحريم يمعتدل بسبب النس ة، كما تتمتع املناطق الساحلية معظم السنة مبناخيخري متوسطأة و يتني، واجهة أطلسحبري نيهتجوفر املغرب علي وايت(78)

 ف.يابلص

  .57صوالتوزيع،  رششركة اببل للطباعة والن  1997(حممد بقايل، قانون السياحة ابملغرب، اجلزء األول، تنظيم ظاهرة السياحة طبعة79)
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من طرف املستثمرين خصوصا  ع عليهاميكن اإلطال موقع يف شبكة اإلنرتنت حيت يوسيكون من املفيد إبراز كل هاته للمؤهالت عل  

هذا فضال عن املسامهة يف جلب سياح ، السياحي ابملغرب األمر الذي يشكل حافزا هلم من أجل االستثمار يف القطاع، األجانب منهم

  من دول بعيدة جتهل مؤهالتنا السياحية.

حتتويها املواقع املعلوماتية لبعض اإلدارات  متنوعة ميكن أناإلنرتنت خمتلفة و  يأن خوادم املعلومات السياحية عل وجتدر اإلشارة إيل  

 للسكك احلديدية ...( ينوط اجلوية امللكية ( والنقل )املكتب الوططالطريان )اخل العمومية اليت هلا بعد أو امتداد سياحي كشركات

 يموقعها عل من خالل يسسة تسععرض معلومات ذات طبيعة عامة إذ كل مؤ  يوالفندقة وغريها وهي تعمل عل وشركات اإليواء

 والفاعلني االقتصاديني. . قصد جلب املزيد من الزبناء(80) الرتويج لصورهتا وملنتوجها ابألساس الشبكة إيل

والتقليل من كلفة ، وطرق تسويقه لسلعه ومن املعلوم أن تكنولوجيا املعلوميات واإلتصال قد متكن القطاع السياحي من تغيري مناذج   

كما تلعب ،  السياحية من ربع بسبب التقليل من وسطاء العملية التجارية هذا انهيك عن ما جتنيه املشروعات، والتوزيع اإلشهار

، املواعيد معهم وضبط (81)عملية التعاقد عن بعد مع املرافقني السياحيني واملرشدين السياحيني ومرشدي اجلبال  األنرتنت دورا مهما يف

. (82) 4001الفندقي قد متت عار االنرتنيت يف  من عمليات احلجز %70ي حبيث يتنبأ بعض اخلاراء أن وأيضا عملية احلجز الفندق

 .من االستثمارات األجنبية للمغرب شك يف جلب املزيد وكل هذه األمور ستساهم بدون أدين

                                                           

 .741ص   2000، السنة49تكنولوجيا املعلومات علي السياحة ابملغرب، لجلة فكر ونقد، العدد  ثري(رشيد الناصري، يف أت80)

سي للمرافقني السياحيني واملرشدين ساقراءة يف النظام األ (ملزيد من التفاصيل حول املرافقني السياحيني واملرشدين السياحيني ومرشدي اجلبال واملهام املنوطة لهم، يراجع مقالنا:81)

 .12،ص 4004، السنة ماي  72 شدي اجلبال، لجلة القصر، العددومر 

 .7991مريكا يف سنة من رقم أعمال وكاالت األسفار أب % 1ب يف اخنفاض سب(وهو ما 82)

Voir Bedhri Mohmed, op. cit, p 122 

الوترية فإن األنظمة التقليدية حلجز األسفار ستصبح متجاوزة،  نت بنفسرت ر االنو طنه إذا استمر تأب أاملؤمترات الدولية حول صناعة األسفار قد تنب إحدىكما أن أحد املشاركني يف 

 130 يراجع رشيد الناصري، مرجع سابق، ص
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 كل من ميثاق االستثمار  إيل مشرية .(83) االستثمار يف القطاع الصناعي ابملغرب يهتتم مثال بفرم يكما أن إنشاء مواقع أخر      

 يف لجال االتصاالت والطرق السيار واملناطق الصناعية ابإلضافة إيل وما يتمتع به املغرب من بنية حتتية، واإلعفاءات اجلبائية واجلمركية

إشارات قوية لنجاح القطاع الصناعي وما يقدمه من  يف لفت انتباه املستثمرين األجانب إيل وجود يد عاملة ذات جودة سيساهم

 االستثمارية. املشاريع

جينب املقاولة ورجل األعمال املستثمر   يهذا، وميكن إقحام املعلوميات يف اجملال الصناعي ابستعمال العمل عن بعد، الشيء الذ   

إجناز العمل لهذه الطريقة  يتب علكما يرت ،  ابملهام املنوطة ابملسريين بكل سهولة القيام يويساعد عل، قالت املضنية وغري اجملديةنكثرة الت

املزيد من رؤوس  استقطاب ي، وهذا ما يساعد عل(84)وحتسني اإلنتاجية وختفيض التكاليف ، واملنازعات االجتماعية تقليص التغيبات

 األموال األجنبية.

حبيث يتم طرح احتياجات ، اتواملزايد يف ما خيص موضوع املناقصات وكذلك يتم استعمال املعلوميات يف اجملال الصناعي حيت   

الشبكة  يإلكرتونية. وأيضا ميكن وضع األحداث االقتصادية اهلامة يف موقع عل الشركات سواء كان عرض أو طب، ويتم ذلك بطريقة

يدفع األمر الذي ، إجنازها املشاريع االقتصادية امللزم يكل من احتياجات الشركات ابملغرب وعل  يللمستثمرين التعرف عل يتسىن حيت

 .االستقرار برؤوس أمواهلم ابملغرب لهم إيل

، والصحة والرتبية والتكوين، املناجم وقطاع، قطاع الصيد البحري يقطاع الصناعة التقليدية وعل يونفس األمر ميكن أن ينطبق عل   

 ...ذلك لجال البنوك والتأميناتوك

 خامتة:

جلب  يثري علأأساسية لفهم ميكانيزمات الت  اعتارانها )وال زلنا نعتارها(بعض القضااي اليت يحاولنا طيلة هذا البحث الرتكيز عل  

وكذا التحوالت اجلذرية ، الكبرية خالل العقدين املاضيني من هناية القرن السابق وتسارعاهتا، ضوء ثورة املعلوميات ياالستثمارات عل

 وستواكبها حتما خالل العقود القادمة. اليت واكبتها

                                                           

  . www.industry.org.ma: مار يف القطاع الصناعي وهوتثء موقع علي شبكة االنرتنت لهدف جلب االساإبنش  (ODI)(لقد قام مكتب التنمية الصناعية83)

  . 204ص 1997مي غايل، حماور يف املعلوميات والقانون، البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع، القنيطرة، (عبد الكر 84)
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 بقدر ما سعينا إيل، التفكيك الصحيح تفكيك عناصرها يندعي أننا طرحنا اإلشكالية الطرح الصائب أو أننا عملنا عل وبقدر ما ال   

وال ندعي أننا وصلنا فيها حد الكمال ، واعتقدان صوالها، لجرد أفكار حاصرتنا راء اليت تتضمنها إمنا هيد، علما أبن اآليإاثرهتا من جد

ابلدراسة  اإلنكباب عليه والذي ما يزال يف أمس احلاجة إيل، هي لجرد حماولة بسيطة لطرق ابب املوضوعبل  ، وحدههللألن الكمال 

لعنان أقالم املتخصصني إلغناء هذا املوضوع  وانطالقة شحماولتنا هذه نقطة بداية للنقا وكلنا امل أن تكون، والتحليل من قبل املهتمني

  .ذلك ابلنفع العام كنهه ليعود  يوسار أغواره والتعرف عل

التنافسي جلميع الدول املستوردة  اخاملن أن التحوالت التكنولوجية اجلديدة يف لجال املعلوميات ستغري يويف انتظار ذلك نؤكد عل   

 نرتنتوالبيئة السليمة لالستثمار ستعرف تغريات عميقة نظرا لاروز دور اال لالستثمارات وأن طرق التسويق واإلشهار للمناخ املناسب

(85). 

يتحقق إال بفضل استثمار آخر داخلي  لذلك فإن جلب االستثمار ال ميكن أن، إن أكار حتدي نعيشه اآلن هو حتدي عوملة املنافسة   

األسواق  يالتكنولوجي يكسب االقتصاد مناعة كبرية للهيمنة عل ، إن التفوق(86)يف كل من املوارد البشرية والتجديد التكنولوجي 

الصناعية  وقف نزيف هجرة األدمغة واستقطالها من قبل الدول ابإلضافة إيل، ثمارات األجنبيةستوحركة اال يمنح يثري علأوالتاخلارجية 

 .(87)الكارى 

                                                           

افة إليه، تضافر ضر ينبغي ابإلصتثمارات، بل فقط هو عنساال ننا ال نقدم االنرتنت علي أنه عالجا سحراي للمشاكل اإلشهارية والتسويقية لهدف جلبري هنا أبش(نود أن ن85)

 ة من العناصر لهدف بلغ النتيجة املتوخاة.لجموع

املعلومات، احتضان مؤمترات دولية حول العمل  بتكنولوجيا رات اليت تدل علي بداية شيء ما، منها نذكر خلق كتابة دولة مكلفةا(ويبدو يف املغرب أن هناك لجموعة من اإلش86)

 .(44 ت داخل مؤسسات التعليم العايل ومراكز البحث ...أيراجع عبد النيب رجواين، مرجع سابق، صشبكة االنرتن ات لتعميمططعن بعد والتجارة اإللكرتونية، وضع خم

نسانية ضخمة وإبلداهنم األصلية قد كلف موارد مالية  مليار دوالر واآلن تكوين هؤالء العلماء يف 10.7ر النامجة عن هجرة العقول العربية ب سائ(تقدر بعض الدراسات اخل87)

من علمائه وابحثيه الالمعني  % 1الوطن العريب نسبة  "ألف دوالر للطبيب، يف حني "يهدي 535 الطبيعة و ألف دوالر لعامل 791 و سالف دوالر للمهند 441تقدر ب 

 الشمالية. ألمريكا

 ري.ستمن محلة املاج %7141ه و الدكتورا منهم من محلة %10، وأن سنيمن مهاجريها هم من العلماء واملهند %11 نة تبني هلا أبسوقد قامت مصر بدرا

 22، ص 7910، دجنار 44 املستقبل العريب، العدد ع حممد هشام خواجكية، استنزاف العقول العربية : نتائج الظاهرة وأشالها السياسية واالجتماعية، لجلةجيرا
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وبني جلب املزيد من رؤوس األموال ، االنرتنت الرتابط الوثيق بني استخدام املعلوميات وشبكة يما سبق يتبني لنا مد يوأتسيسا عل  

 يالنقل األعم يإذ ال زال يعتمد عل، االسرتاتيجي يف العلم والتكنولوجيا يف املغرب هو غياب البعد (88) لكن املالحظ، باملغر  إيل

 يتلتطوير القطاع املعلوما مسألة وضع إسرتاتيجية وطنية ال حميد عنها يلذلك تبق، وهتميش القدرات اإلبداعية الذاتية للتكنولوجيا

 .(89)واالجتماعية  املسامهة بعمق يف التنمية االقتصادية يابملغرب وجعله قادرا عل

مسؤولية الدولة أوال وأخريا، ألنه إذا كانت  يفاملسؤولية تبق، وحل هذا األشكال رهني ابإلرادة السياسية لصناع القرار داخل الدولة  

ؤثرة يف قرار املستثمر ومنها االستثمار يف تعميم تستثمر بداية يف خمتلف العوامل امل نفيجب عليها أ، الدولة تريد تشجيع االستثمارات

 وكذا إجياد نصوص تشريعية حلمايتها. تكنولوجيا املعلوميات يف القطاعني العام واخلاص، دماجإو 

حلواجز مشارف إلغاء ا يالغد، خاصة وأننا عل وغين عن البيان أبنه جيب اإلسراع يف اختاذ قرارات مناسبة وبلورهتا يف للواقع اليوم قبل   

قوي فإنه سيكون مستهلكا فقط، وحسب املفهوم االقتصادي املعاصر املستهلك  اقتصاد يواذا مل يكن املغرب متوفرا عل، اجلمركية

 ألنفسنا أن نكون كذلك. يوال نرض يكون دائما مستعبدا،

 ياحتجاجات وأتمالت الباقي عل أنأن الصعود يف القطار قد انطلق و  نشري إيل، ومن ابب جتنب رهن املستقبل، وخالصة القول   

طوابوية تكنولوجيا املعلوميات هي املالذ، ولتغيب املدينة  يلتبق فالعامل اآلن افتقد طوابوية اإليديولوجيات، الرصيف لن جتدي نفعا

يف  وللتأخر، د قرار هنائيال يوج، عن أخالقيات هذه القرية وقيمها وتعددها الثقايف واللغوي ورخائها الفاضلة وحتضر القرية الكونية ...

 املغرب عدم التخلف كثريا عن القطار... يلقرار جيب علا

 ؟(90) ستجري لهوامشها عبداسييدخل القرية سيدا ومن فمن س

                                                           

 11(حييي اليحياوي، مرجع سابق، ص 88)

)89(Voir Brahim Fouguig, op. cit, p. 22 

 712رجواين، مرجع سابق، ص  (عبد النيب90)
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 املراجع املعتمدة

 ال: ابللغة العربيةأو 

 :الكتب 

 بوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع.ال,1997 الطبعة األويل، الوطن العريب وحتدايت تكنولوجيا واالتصال، اليحياوي يحيي( 7

 .7999القاهرة ، واملعلومات ، مركز احملروسة للنشر واخلدمات الصحافية7اجلات وحقوق امللكية الفكرية " اجمللد " (4

ر مطبعة النجاح اجلديدة ابلدا 2005 طبعة، الدولية فاطمة احلمدان حبري، السياسة اجلمركية املغربية وإشكالية املبادالت التجارية (2

 البيضاء.

، ، دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة4004 طبعة، اجلوانب القانونية لقنوات االتصال احلديثة والتجارة اإللكرتونية، علي كحلون (2

 تونس.

 احلليب احلقوقية بريوت. ، منشورات4004 الطبعة األويل، حتدايت شبكة االنرتنت، بولني أنطويتوس أيوب (1

، املنشورات احلقوقية، الوضعية واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة يف ضوء القوانني، شبكة االنرتنتالتنظيم القانوين ل، يطوين عيس (4

 2001.،الطبعة األويل

 لبنان.، احلديثة للكتاب املؤسسة، 2006  طبعة، أمحد سفر، العمل املصريف اإللكرتوين يف البلدان العربية (1

 ،4002طبعة ، السعودية عهد اإلدارة العامة ابململكة العربيةمنشورات م، حسن طاهر داود، أمن شبكة املعلومات (1

 اإلسكندرية،، ، دار الفكر اجلامعي4001 الطبعة األويل، منري اجلنبيهي وممدوح اجلنبيهي، بروتوكوالت وقوانني االنرتنت (9

 سوراي. دار املكتيب، 2002 الطبعة األويل، االنرتنت إجيابياته وسلبياته، حممد عمر احلاجي (70

 الرايض.، انيف العربية للعلوم األمنية ، منشورات أكادميية4000 الطبعة األويل، حسن طاهر داود، جرائم نظم املعلومات(77

 4004، دار الفكر اجلامعي، األول الكتاب، النظام القانوين حلماية التجارة اإللكرتونية، عبد الفتاح بيومي حجازي (74
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 شركة اببل للطباعة والنشر والتوزيع، 7991 طبعة، تنظيم ظاهرة السياحة، اجلزء األول، بحة ابملغر اقانون السي، ( حممد بقايل72

 1997.،القنيطرة البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع،، حماور يف املعلوميات والقانون، ( عبد الكرمي غايل 14

  الرسائل اجلامعية:األطروحات و 

كلية ،  جامعة حممد األول، صالدكتوراه يف القانون اخلا أطروحة لنيل، املظاهر القانونيةالوفاء الرقمي عار االنرتنت: ، ( حاجي صليحة7

 .2004-2005 السنة اجلامعية، واالجتماعية بوجدة العلوم القانونية واالقتصادية

،  ليا املعمقة يف القانون اخلاصدبلوم الدراسات الع رسالة لنيل، محاية املعلوميات من اجلرائم املرتكبة عار اإلنرتنت، ( عبد احلكيم زروق4

 2006-2007 السنة اجلامعية، واالجتماعية بوجدة كلية العلوم القانونية واالقتصادية

كلية العلوم القانونية ،  الدراسات العليا املعمقة رسالة لنيل دبلوم، دراسة مقارنة -احلماية القانونية لارامج احلاسوب ، النية ي( بشر 2

 .2001 -2002 السنة اجلامعية، اخلامس أكدال / الرابط جامعة حممد، عيةواالقتصادية واالجتما

كلية ،  لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة رسالة، دراسة مقارنة -التعاقد عار االنرتنت وآاثره ، ( طارق عبد الرمحان انجي كميل2

 سنة اجلامعيةلا، ابلرابط/أكدال -احلقوق 

 اجملالت والدورايت: 

، لجلة كتابة الضبط، أروحني وأبو بكر لهلول يعفترمجة عبد الر ، التجربة النمساوية، املعلوماتية يف خدمة العدالة، ري هامري( أطو أوب7

 1998 .مارس، العدد األول

، علوماتاجمللة العربية للعلوم وامل، العريب دراسة حالة الوطن، املعلومات يف الدول النامية الوجه اآلخر للوصول إيل، وحيد قدورة( 4

 العربية للرتبية والثقافة والعلوم. ، منشورات املنظمة4001، السنة 1العدد 

 2000 أبريل -يناير  1و 2العدد ، النورة املعلومايت،، لجلة كتابة الضبط، حممد عاليل( 2

 الدورة غربية . سلسلة " الدورات."،اململكة امل مطبوعات أكادميية، عبد احلميد عواد، التنافسية مفتاح االندماج يف االقتصاد الدويل( 2

 ، الرابط.4007اخلريفية لسنة 
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 ماي -1  لجلة كتابة الضبط العدد، احلاسوب التعاون القانوين والتقين يف معاجلة املعلومات القانونية بواسطة، عبد الكرمي غايل( 1

2001 

 .7991 مارس، العدد األول، املعلوميات والقانون والقضاء، لجلة كتابة الضبط، عبد الكرمي غايل( 4

 دجنار -يوليوز، 20-21 عدد مزدوج، احمللية والتنمية اجمللة املغربية لإلدارة، املعلوميات ودورها يف التأهيل القضائي، عبد الكرمي غايل( 1

1997. 

 .7991 ويلالسنة األ، 4 العدد، لجلة كتابة الضبط، دور املعلوميات يف حتديت كتابة الضبط، ازيتعبد السالم ال( 1

 الثاين. لجلة القصر، العدد، مار ومعوقاته ودور احملاكم التجاريةثقضااي االست، مشس الدين( 9

 2001 السنة، 27لجلة املعيار العدد، دور القضاء اجلنائي يف التنمية، محيد الوايل( 70

 اليت الوطنيةمداخلة ألقيت ابملناظرة ، اجلنائية سةعبد اجمليد غميجة، دور العدالة يف ميدان األعمال واالقتصاد، املقاولة والسيا( 77

الدراسية العدد  سلسلة الندوات واألايم، منشورات مجعية نشر املعلومة القانونية والقضائية 4002 نظمتها وزارة العدل مبكناس يف دجنار

 2005 ، الطبعة األويل2

نشر ، 1993 ، يونيو40-79 الرابط، والبنكي الثالثة للعمل القضائي الندوة، احممد برادة غزيول، دور البنوك يف التجارة الدولية( 74

 الرابط.، مطبعة األمينة، واجملموعة املهنية لبنوك املغرب املعهد الوطين للدراسات القضائية

ثالثة للعمل القانون والقضاء، الندوة ال : موقفك( اهلادي شايب عينو، بعض املشاكل النامجة عن استعمال املعلوماتية يف البنو 72

  القضائي والبنكي،

 والتحوالت االقتصادية  األعلى عمل اجمللس"املعلوميات واالجتهاد القضائي مداخلة بندوة حتت عنوان ، ( أمحد السراج72

 .720 ص 1999 ، األعلىمنشورات اجمللس ، االجتماعيةو 

 2000 ، السنة49العدد  لجلة فكر ونقد،، السياحة ابملغرب ييف أتثري تكنولوجيا املعلومات عل، ( رشيد الناصري71

 2006 ماي 14 لجلة القصر، العدد، اجلبال قراءة يف النظام األساسي للمرافقني السياحيني واملرشدين ومرشدي، ( عبداحلكيم زروق74
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، 44 العدد، تقبل العريبلجلة املس، واالجتماعية استنزاف العقول العربية : نتائج الظاهرة وأسبالها السياسية، (حممد هشام خواجكية71

 .7910دجنار 

 نيا : ابللغة الفرنيية:اث

- Bedhri Mohamed, le commerce électroniquue : quelles perspectives au Maroc ? édition ler-

2001 ; imprimerie El Joussour Oujda . 

- Mohmed Larbi Benotmane, L’informatique ; le droit et l’activité bancaire, revue marocaine de 

droit et d’économie du développement- colloque droit et informatique numéro 11- année 1986. 

- Eric Léo Pold et Serge Choste, la sécurité informatique que sais je ? 1er édition, Mai 1999, 

Press universitaires de France, Paris. 

- Le Maroc leader africain de l’attractivité L’Economiste du 28-9-2004 -L’economiste du 13-

09-2004 ,le maroc premier dans la région MENA. 

 : املواقع اإللكرتونية:اثلثا

- www.khayma.Com 

- www.atkaronline.org 

- www.afkaronline.org 

- www.senat.fr 

- www.oecd.org 

- www.afkaronline.org 

- www.arab law.org 

- www.khayma.com 

- www.arabgov- initiative.org 

- www.arabnewal.com 

- www.septi.gov.ma 

- www.pm.gov.ma  

- www.septi.gov.ma 
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- www.alnazha.net 

- www.ctc8.net 

- www.arablaw.org 

- www.Alwacatnews.com 

- www.Sama.gov.sa 

- www.bestof Maroc.com 

- www.industry.org.ma 

- www.douane.gov.ma 

- www.ebds.cnss.ma 
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