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في المغربحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

***

أي وقع: النظام األوربي الجديد لحماية المعطيات

على الشركات و البنوك المغربية؟
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في المغربحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
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الوضع الحالي



أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حق إنساني ودستوري أساسي•

وخصوصيتهالفرداحترام•

الحفاظ على الحدود االجتماعية المناسبة•

زيادة الثقة وحرية الفكر والتعبير•
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:عالقة الثقة مع عمالئه•
ت ذات المعطيابهاالشفافية في الطريقة التي تستخدم•

الطابع الشخصي

ن رضا منح العمالء التحكم في بياناتهم الشخصية وتحسي•
العمالء

ميزة تنافسية•

تجنب مخاطر العقوبات و المتابعات القانونية•

ثقة بين الجهات الفاعلة •

اقتصاد الرقمي •

يلالستثماراألجنبخلق مناخ مالئم •
(ترحيل الخدمات)

وظائف جديدة مخصصة لحماية •
المعطيات ذات الطابع الشخصي 

متطلب أساسي لتوقيع•

غسل األموال ،)الدولية اتفاقيات

(تبادل المعلومات ، إلخ

األفراد

الشركات والمنظمات

الدولة 

المعطيات الشخصية
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اإلطار التشريعي لحماية المعطيات الشخصية في المغرب

".لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة: "من الدستور24المادة ❑

خصيالمتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الش09-08القانون رقم  2009 :❑

09-08المعتمد لتطبيق القانون رقم 165-09-2المرسوم رقم  2009 :❑

بالموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة حماية 11-33-3قرار الوزير األول رقم 2011:❑

المعطيات ذات الطابع الشخصي
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حقوق الشخص المعني✓

التزامات المسؤول عن المعالجة✓

»اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي✓ CNDP » 

نقل المعطيات الشخصية نحو بلد أجنبي✓

العقوبات✓

09-08المواضيع الرئيسية المنصوص عليها في القانون 
المتعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
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الحق في الموافقة✓

الحق في اإلخبار عند تجميع المعطيات✓

ممارسة حق الولوج والتصحيح والتعرض✓

الحماية من الرسائل اإلشهارية غير المرغوب فيها✓

الحفاظ على السيطرة على المعطيات الشخصية الخاصة بك

حقوق األشخاص المعنيين



8
8

التزامات المسؤول عن المعالجة

معالجة المعطيات بطريقة امنة ومشروعة وشفافة✓

احترام الغايات من المعالجة✓

احترام مبدأ التناسب✓

السهر على جودة المعطيات✓

ضمان سالمة وسرية المعطيات✓

ضمان ممارسة األشخاص المعنيين لحقوقهم✓

)تصريح قْبلي، طلب ترخيص، إلخ (إشعار اللجنة الوطنية✓

تأسيس عالقة ثقة وشفافية مع العمالء أو المستخدمين أو المتعاونين أو الشركاء



رهانات للشركات المغربية
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المعطياتماذا عن النظام األوربي الجديد لحماية
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قد تؤثر على الشركات المغربيةمستجدات

المتعهدين

رحيل في قطاع تتوسع القانون ليشمل المتعهدين ، وهي الشركات المغربية التي تعمل ✓

بقًا الخدمات ، وهدا التوسع هو جزء كبير من االلتزامات التي كانت محصورة مس

على المسؤول عن المعالجة متواجد في األراضي األوروبيةوحصرا

معيار االستهداف

هدف معالجة المعطيات التي يقوم بها فاعلون من خارج االتحاد األوروبي طالما أنها تست✓
 :األشخاص الذاتين في االتحاد األوروبي

توريد السلع والخدمات* 

تتبع السلوك في االتحاد األوروبي* 
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المتعهدين المسؤولون 

عن المعالجة
األشخاص 

المعنين

مساءلة العناصر الفاعلة:مستجدات

بةالتدابير الفنية والتنظيمية المناس•

.االحتفاظ بسجل معالجة المعطيات•

اإلخطار بانتهاكات المعطيات •
.الشخصية

تعيين َمْنُدوب حماية المعطيات •
.الشخصية

وجود عقد ملزم مع المسؤول عن •
. المعالجة

دون موافقة ال لتعاقد الخارجي•

المعالجةالمسؤول عن

المساءلة وتعزيزاالجراءاتتخفيف•

المعالجاتعنللمسؤولينبالنسبة

االحتفاظ بسجل معالج المعطيات•

.ةاإلخطار بانتهاكات المعطيات الشخصي•

.خصيةتعيين َمْنُدوب حماية المعطيات الش•

الخصوصيةعلىتقييم اآلثار•
•Privacy by design and by default

إذنذلكفيبماالرضىعنالتعبيرتعزيز•

.للقاصرينمسبق
المعطيات)المسح (نسيانفيالحق•

.المعطياتنقلفيالحق•
المعطياتمعالجةمنالحدفيالحق•

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


Option 1

سياسة حماية البيانات داخل  BCR "لشركةالملزمةقواعد✓

 "مجموعة
ة شروط تعاقدية نموذجية التي وافقت عليها المفوضي✓

ألوروبية

المراقبةسلطةعليهاوافقتمحددةتعاقديةشروط✓

دبَلَ المراقبةسلطةعليهاوافقتمحددةتعاقديةشروط✓

المعالجةعنالمسؤول

التصديقوآليةسلوكلقواعدمدونات✓

الحقوقحمايةمنمستوىضمانالبلدعلىيجب✓

"ماحدإلىمكافئ"األساسية

1خيار 
2اختيار

االتحاد األوروبيخارجالمعطياتنقل

9

ما قرارعلىبناء  المعطياتنقل ءا ةُمَلا

امتَلك األدوات التالية

جالخارإلىالمعطياتتشديد إطار نقل :مستجدات

1اختيار
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تنافسيةميزةفقدان▪

ىوكسب آخرأوروبافيالسوقحصصعلىالحفاظ▪

تجاريةالعقوبات

عقوبات المالية

مليون يورو 20ما يصل إلى : ولكن رادعةمالئمة غرامات 

٪ من  رقم المعامَلت الدولية للمسؤول عن المعالجة4أو 

تشديد العقوبات:مستجدات



Awareness
You should make sure that decision makers and key 

people in your organisation are aware that the law is 

changing to the GDPR. They need to appreciate the 

impact this is likely to have.

Information you hold
You should document what personal data you hold,

where it came from and who you share it with. You

may need to organise an information audit.

2

Individuals’ rights
You should check your procedures to ensure they 

cover all the rights individuals have, including how 

you would delete personal data or provide data 

electronically and in a commonly used format.
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Communicating privacy information
You should review your current privacy notices and 

put a plan in place for making any necessary 

changes in time for GDPR implementation.
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12 steps to take now

Preparing for the General Data Protection

Regulation (GDPR)

Lawful basis for processing personal data
You should identify the lawful basis for your 

processing activity in the GDPR, document it and 

update your privacy notice to explain it.
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Subject access requests
You should update your procedures and plan how you 

will handle requests within the new timescales and 

provide any additional information.

5

Consent
You should review how you seek, record and manage 

consent and whether you need to make any changes. 

Refresh existing consents now if they don’t meet the 

GDPR standard.

7

Data breaches
You should make sure you have the right procedures 

in place to detect, report and investigate a personal 

data breach.
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Children
You should start thinking now about whether you 

need to put systems in place to verify individuals’ 

ages and to obtain parental or guardian consent for 

any data processing activity.
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Data Protection by Design and Data 
Protection Impact Assessments

You should familiarise yourself now with the ICO’s 

code of practice on Privacy Impact Assessments as 

well as the latest guidance from the Article 29 

Working Party, and work out how and when to 

implement them in your organisation.

10

Data Protection Officers
You should designate someone to take responsibility 

for data protection compliance and assess where this 

role will sit within your organisation’s structure and 

governance arrangements. You should consider 

whether you are required to formally designate a 

Data Protection Officer.

11

International
If your organisation operates in more than one EU 

member state (ie you carry out cross-border 

processing), you should determine your lead data 

protection supervisory authority. Article 29 Working 

Party guidelines will help you do this.
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المغربيةللبنوكرهانات 
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المعطياتماذا عن النظام األوربي الجديد لحماية
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 :التاليةالحاالتبالنظام األوربي الجديد لحماية المعطيات فيةمعنيالمغربيةالبنوك✓

؛األوروبياالتحادفيالمنشأةالمغربيةالبنوك فروع✓

؛أوروبافيمقرهآخركيانأيأوالتابعةللشركاتلصالح الفروع أو وساطةالشخصيةمعطياتقيام بمعالجة ✓

،أوروبافيالموجودينالذاتيينلألشخاصالشخصيةالبياناتمعالجة✓

)المثالسبيلعلىأوروبافيالمستخدمةاألداءوسائلأوإلكترونيموقعخاللمن(الخدماتأوالسلعتقديملغرض-
سلوكهمتتبعو ’للتوصيف  ‘للتنميطأو-

البنوك المغربية مطالبة بوضع برنامج االمتثال للمتطلبات الجديدة

المغربيةللبنوكرهانات 



والخصوصية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصينظامومالئمةلتطوير

في المغرب
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العناصر الرئيسية لخطة العمل
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وبي ، قيام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بالشراكة مع االتحاد األور❑
 :بدراستين

من جهة ، لتحديد الفجوة بين التشريعات المغربية واألوروبية في هذا المجال➢
(09-08)ومن ناحية أخرى ، لتحليل تأثير سيناريوهات مختلفة لتقارب القانون المغربي ➢

.تجاه نظام األوربي الجديد لحماية المعطيات

للبنوك التجمع المهني)المهنيةواالتحاداتالمعنيةالوزاريةاإلداراتمعبالتعاونمواكبة،بإجراءاتقيام❑

النظام األوربي الجديد حولالوعيلزيادةالعملورشمنالعديدعقدذلكفيبما،(......المغربية،

.ودورات تكوين بحضور خبراء فالمجاللحماية المعطيات

مغربي مشروع تعديل القانون الاللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اقتراح ❑

.مع تكييفه مع السياق المغربيمع المستجدات الدوليةلمواكبته ( 08-09)

العناصر الرئيسية لخطة العمل
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