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 تحت الرعاية السامية
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس

نــدوة دولـــية
الـتـحـــول الـــرقـــمــي
مــا بــيـن الـتـقــنـيـن
و الــتـنـافــسـية



الجلسة الرابعة : 16:00 - 17:30 : رقمنة المالية
كلمة تقديمية

•  السيد لطفي السقاط، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي )المغرب(

المتدخلون
• السيدة مارغاريتا ماتوس روسا Margarida Matos Rosa، رئيسة هيئة المنافسة )البرتغال(

• السيد نورالدين بوطيب، رئيس مجلس اإلدارة الجماعية للقرض الفالحي )المغرب(
• السيد فرونسيس كاريوكي Francis Kariuki، المدير العام للجنة المنافسة )كينيا(

• السيد منير الشرايبي، المدير العام التنفيذي لبنك افريقيا )المغرب(
• السيد هشام العلمي، مدير قسم الدعم والتنمية بالهيئة المغربية لسوق الرساميل )المغرب(

الخميس 10 نونبر 2022
الجلسة الخامسة : 09:30 - 11:00 : مركزية البيانات في السوق الرقمية

كلمة تقديمية
• السيد روبيرتو ريستيشيلي Roberto Rustichelli، رئيس هيئة المنافسة )إيطاليا(

المتدخلون
• السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة )المغرب(

• السيد دانيال كاغنيغا Daniel Guarnera، مستشار بوزارة العدل )الواليات المتحدة األمريكية(
•  السيد كزافيير غيال Xavier Reille، مدير مكتب المغرب العربي وجيبوتي، مؤسسة التمويل الدولية، مجموعة 

البنك الدولي.
الشرق  بمنطقة   Google Cloud العمالء في رئيس قسم هندسة   ،Saad Ouchkir •  السيد سعد وشكير 

األوسط وشمال إفريقيا

الجلسة السادسة : 11:00 - 12:30 : المساواة في الولوج إلى المعلومة
كلمة تقديمية

• السيد سيدي محمد اإلدريسي الملياني، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية )المغرب(

المتدخلون
•  السيد أمين منير العلوي، رئيس لجنة مجتمع المعرفة واإلعالم، المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

)المغرب(
• السيد هشام شيكر، رئيس جمعية مستعملي األنظمة المعلوماتية بالمغرب )المغرب(

•  السيد عبد الكريم معزوزي،النائب العام لرئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وترحيل الخدمات  
)المغرب(

• السيدة إميلي كازوناف Emilie Cazenave، محللة السياسات العمومية الخاصة بالشفافية، منظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية

والتنمية  للبيانات  القانونية  المستشارة   ،Adele Moukheibir Barzelay بارزوالي  موخيبير  أديل  •  السيدة 
الرقمية، مجموعة البنك الدولي

وجبة الغذاء : 13:00 

األربعاء 09 نونبر 2022
8:00 - 9:00 : استقبال وتسجيل المشاركين

09:00 - 10:00 : االفتتاح الرسمي للندوة
• السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب )المغرب(

• السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة )المغرب(
• السيد فريديريك جيني Frédéric Jenny، رئيس لجنة المنافسة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

الجلسة األولى : 10:00 - 11:30 : تقنين األسواق
كلمة تقديمية

• السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة )المغرب(

المتدخلون
• السيد شكيب لعلج، رئيس االتحاد العام لمقاوالت المغرب )المغرب(

• السيد يوانيص ليانوص Ioannis Liannos، رئيس لجنة المنافسة )اليونان(
Compass Lexecon نائب رئيس كومباس لوكسيكون ،David Sevy السيد دافيد سيبي •

الجلسة الثانية : 11:30 - 13:00 : تقنين الخدمات
كلمة تقديمية  

•  السيد ألبيرتو باشيوغا Alberto Bacchiega، المدير المكلف باإلعالم والتواصل والميديا بالمديرية العامة 
للمنافسة باالتحاد األوروبي

المتدخلون  
• السيد أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب )المغرب(

تكنولوجيا  والتقنين، جمعية صناعات  المنافسة  رئيس  نائب   ،Krisztian Katona كطونا  كريستيان  •  السيد 
المعلومات واالتصاالت )الواليات المتحدة األمريكية(

• السيد عثمان خليل العلمي، الرئيس بالنيابة لهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي )المغرب(
•  السيدة كاتارزينا اراويشكا Katarzyna Araczewska، نائبة بمديرية حماية المستهلك لجنة المنافسة وحماية 

المستهلك )بولندا(

وجبة الغذاء : 13:00 - 14:30

الجلسة الثالثة : 14:30 - 16:00 : الصحافة والحقوق المجاورة
كلمة تقديمية

• السيد بونوا كوري Benoit Coeuré، رئيس هيئة المنافسة )فرنسا(

المتدخلون
• السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل )المغرب(

• السيد يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة )المغرب(
 •  السيد محمد زواك، مستشار رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، المسؤول عن الصحافة اإللكترونية

و GAFAM )المغرب(
• السيدة فاطمة الزهراء الورياغلي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لإلعالم والناشرين )المغرب(



العنوان : مركب األعمال، شارع 
 الرياض، حي الرياض

ص ب : 2939، الرباط 10100
الهاتف : 00 84 71 37 5 )0( 212+

الفاكس : 62 38 20 37 5 )0( 212+
www.anrt.ma

العنوان : شارع التين، عمارة 7 و 8 
 محج الرياض، الطابق الرابع،

حي الرياض، الرباط
الهاتف : 62 61 75 37 5 )0( 212+

أو 53 88 75 37 5 )0( 212+
الفاكس : 19 91 75 37 5 )0( 212+

www.conseil-concurrence.ma

 Espace les( العنوان : فضاء ليلوريي
LAURIERS(، تقاطع شارعي النخيل 

والمهدي بنبركة، حي الرياض 10100،  
الرباط 

الهاتف : 00 93 56 37 5 )0( 212+
الفاكس : 36 33 71 37 5 )0( 212+

www.add.gov.ma


