
       

 
 

Avec la Livebox fibre élue produit de l’année et  

le Kid’Safety , Orange innove une nouvelle fois 

pour un Wifi à la maison plus performant et 

plus sûr.  

 
Orange continue d’innover pour vous proposer les meilleures solutions Wifi à la 
maison, des solutions performantes et sécurisées pour vous et pour ceux qui vous 
sont chers.  Avec Orange, ayez la garantie d’avoir le meilleur Wifi chez vous à la 
maison : 
 
La Livebox Fibre, élue produit de l’année par les marocains 
 
Lancée il y a quelques mois, La Livebox Fibre à 6 antennes vient d’être élue produit 
de l’année dans la catégorie Routeur Fibre Haut débit. Cette distinction vient 
confirmer l’expérience incomparable de connectivité  Wifi que permet ce routeur, 
grâce à ses performances en termes de stabilité, de puissance de débit et de 
qualité, qui ont été plébiscitées par les participants à l’enquête.  
Pour cette édition  de « Elu Produit De l’Année Maroc », le label a mis en 
compétition de nombreux produits en se basant sur une enquête de l’Institut Nielsen, 
menée de manière indépendante auprès de 3000 consommateurs marocains à 
travers le royaume. L’évaluation du produit se fait selon les critères précis, avec les 
consommateurs qui s’expriment sur l’attractivité, l’innovation, leur intention d’achat, 
mais également sur leur niveau de satisfaction du produit. 
 
Nouveau, le Kid’Safety, pour un wifi plus sûr à la maison 

 

Orange se mobilise pour un Wifi non seulement plus performant, mais aussi plus 
sûr. Alors que nos enfants ont vu leur temps d’écran s’accroître ces derniers mois, il 
est plus que jamais nécessaire d’en limiter les risques de dérives. En tant 
qu’opérateur soucieux de la sécurité des plus jeunes, Orange Maroc propose 
aujourd’hui un service de contrôle parental efficace permettant aux enfants de 
profiter des richesses d’Internet tout en les protégeant des contenus inadaptés. Bref, 
de bien vivre le digital. 
Fidèle à son positionnement d’acteur engagé pour un monde numérique 
responsable, Orange Maroc met à la disposition des familles Kid’ Safety, un nouvel 
outil  qui permet de protéger tous les appareils connectés au wifi de la maison (TV, 



consoles, Smartphone, PC…) à l’aide d’un petit équipement qu’il suffit de brancher 
au routeur Wifi, la Livebox Fibre par exemple. Cette petite Box permet l’émission 
d’un réseau wifi protégé, géré par les parents en toute simplicité depuis leur 
smartphone : filtrage de contenu, gestion des plages horaires, contrôle des réseaux 
sociaux et des jeux en ligne… 
 
Opérateur engagé pour l’utilisation d’un internet responsable pour tous, Orange 
propose ce nouvel équipement compatible avec l’ensemble des routeurs, quel que 
soit l’opérateur, au prix de 499Dh sans l’associer à un forfait. 
 
Parents, munissez-vous donc sans plus attendre du Kid’Safety . Il sera votre allié 
pour protéger vos enfants des contenus inappropriés mais aussi pour réguler leur 
consommation en leur accordant des moments de déconnexion numérique. 
 
En proposant la meilleure offre du marché en terme de routeur fibre et un service de 
contrôle parental aussi efficace que modulable, Orange Maroc prouve une fois de 
plus son engagement à accompagner ses clients de manière efficace et concrète 
dans leur vie numérique 
 
CONTACT PRESSE ORANGE : 
 
Kawtar Nafid        Anis Hadou Boutaleb 
kawtar.nafid@orange.com                                         anishadou.boutaleb@orange.com 

 

 
A PROPOS D’ORANGE MAROC : 

Orange Maroc est un opérateur de télécommunications multi services opérant dans les activités mobile, fixe, cybersécurité et 

mobile money.  L’opérateur déploie des réseaux très haut débit fixe et mobile, avec la 4G et le FTTH (Fibre to the Home) pour 

répondre à l’évolution des usages, aux mutations technologiques ainsi qu’aux attentes de ses clients. A sa création en 1999, 

Orange au Maroc est le fruit d’une alliance entre des leaders télécoms et de solides groupes financiers et industriels 

marocains, à savoir les groupes Finance Com et la Caisse de Dépôt et de Gestion. L’opérateur sert 14,5 millions de clients au 

Maroc et compte près de 450 points à travers tout le pays. Orange Maroc emploie près de 1300 hommes et femmes œuvrant 

à offrir une expérience client incomparable au quotidien, ce qui a permis à l’opérateur d’être distingué pour la 4ème année 

consécutive « Service Client de l’année Maroc ». Et en récompense pour sa démarche d’amélioration continue, Orange Maroc 

a été élue pour la 6ème année consécutive « Top Employeur Maroc et Afrique », une certification qui vient reconnaître les 

meilleures pratiques RH adoptées par l’opérateur. Orange Maroc a aussi fait de la solidarité numérique le principe qui guide 

ses actions de mécénat sous la marque Fondation Orange, car le numérique est au cœur du métier du groupe Orange et la 

solidarité sa raison d’être en tant que fondation d’entreprise. La Fondation Orange au Maroc a pour objectif de faciliter 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des femmes en difficulté, des personnes avec autisme, par des 

programmes d’éducation prioritairement numériques.  Présente dans 16 pays, la Fondation Orange agit au plus près des 

populations en déployant ses actions avec l’engagement de salariés du Groupe Orange, en partenariat avec des associations 

et des ONG locales.  En Décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 

l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kawtar.nafid@orange.com
mailto:anishadou.boutaleb@orange.com


 
 

 Laتبتكر أورنج مرة أخرى من أجل ربط ويفي أكثر كفاءة وأماناً في المنزل بفضل كل من 

Fibre Livebox  

 

 Laتبتكر أورنج مرة أخرى من أجل ربط ويفي أكثر كفاءة وأماناً في المنزل بفضل كل من 

Fibre Livebox  الذي اختير منتج العام وخدمةKid'Safety.  

 

تواصل أورنج االبتكار بهدف تمكينكم من أفضل حلول الويفي في المنزل، حلول فعالة وآمنة لكم 

   ركم على أفضل شبكة ويفي في المنزل.أورنج، تضمنون توف وألحبائكم. مع

 

La Fibre Liveboxاختير منتج العام من طرف المغاربة ،   

 

كأفضل  هوائيات، والذي تم اطالقه منذ بضعة أشهر، 6المزود ب  La Fibre Livebox تم إختيار جهاز

. يأتي هذا التتويج ذات الصبيب العالي البصريةمنتج لهذا العام في فئة أجهزة توجيه )روتور( األلياف 

أدائه من  هذا، وذلك بفضل ليؤكد على تجربة الربط بالويفي المنقطعة النظير التي يوفرها جهاز التوجيه

  حيث االستقرار والسرعة والجودة، والتي نالت استحسان المشاركين في االستطالع.

 

تم  استطالع لمعهد نيلسن، لىوضعت مسابقة "منتج العام" في هذه النسخة، العديد من المنتجات بناًء ع

مستهلك مغربي من جميع أنحاء المملكة. يتم تقييم المنتج وفقًا  3000إجراؤه بشكل مستقل بمشاركة 

لمعايير محددة، حيث يعبر المستهلكون عن آرائهم حول الجاذبية واالبتكار ونية الشراء، باالضافة أيًضا 

  إلى رضاهم عن المنتج.



 

 أجل ويفي أكثر أمانًا في المنزل ، منKid’Safetyجديد، 

 

ليست أكثر كفاءة فحسب، بل أيًضا أكثر أمانًا. في وقت عرف فيه  أورنج من أجل توفير شبكة ويفي تلتزم

أكثر من أي  في األشهر األخيرة، أضحى من الضروري أطفالنا لألجهزة اإللكترونية زيادة كبيرة إستخدام

أورنج  . بصفتها فاعالً يهتم بسالمة الجيل الناشئ، توفروقت مضى الحد من مخاطر سوء االستخدام

خدمة رقابة أبوية فعالة تسمح لألطفال باالستمتاع بأفضل ما في اإلنترنت مع حمايتهم من  المغرب اليوم

 المحتوى غير المناسب. كل هذا من أجل ضمان تجربة رقمية جيدة.

 

، Kid’Safety لعائالت أورنج المغرب توفر وفية لمكانتها كفاعل ملتزم من أجل عالم رقمي مسؤول،

والذي هو أداة جديدة تمكن من حماية جميع األجهزة المرتبطة بشبكة الويفي بالمنزل )جهاز التلفاز، 

أجهزة ألعاب الفيديو، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر ...( بفضل جهاز صغير يكفي يربطه بجهاز 

هذا الجهاز الصغير بتوفير شبكة ويفي محمية، يديرها اآلباء  يسمح .Fiber Livebox توجيه ويفي، مثل

بسهولة من هواتفهم الذكية : تصفية المحتوى، وإدارة أوقات االستعمال، والتحكم في شبكات التواصل 

  االجتماعي واأللعاب عبر اإلنترنت ...

 

ً بإستخدام مسؤول لألنترنت من أجل الجميع، توفر ج هذا الجهاز الجديد أورن بصفتها فاعالً ملتزما

 درهًما دون ربطها بفورفي. 499بغض النظر عن الشبكة، بسعر  المتوافق مع جميع أجهزة التوجيه،

 

. إنه سبيلكم لضمان حماية أطفالكم من المحتوى Kid’Safety أيها اآلباء واألمهات، سارعوا بإستعمال

   الرقمي. قطع اإلتصال غير المالئم وكذا تنظيم استهالكهم من خالل التحكم في أوقات

في السوق وخدمة الرقابة األبوية التي تتسم  جهاز توجيه األلياف البصرية عبر تقديمها أفضل عرض

في  المغرب مرة أخرى التزامها بمواكبة زبنائها بشكل فعال وملموس أورنج تثبت بالكفاءة والمرونة،

 حياتهم الرقمية.

 

         لالتصال بـأورنج 

                                                             كوثر نفيد

Kawtar.nafid@orange.com  

  أنيس حدو بوطالب

Anishadou.boutaleb@orange.com  
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 : لمحة عن أورنج المغرب

أورنج المغرب فاعل اتصاالتي متعدد الخدمات يزاول نشاطه بمجاالت الهاتف النقال، الثابت، األمن السيبراني واألداء 

واأللياف  4Gالنقال. وتعتمد هذه المقاولة الرائدة في نشاطها على شبكات مرتفعة الصبيب الثابت والنقال، مع الجيل الرابع 

( في أفق مواكبة تطور االستعماالت، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة Fibre to the Homeالبصرية داخل المنزل )

 وبالتالي االستجابة النتظارات الزبناء. 

، أضحت أورنج ثمرة اتحاد ما بين رواد اتصاالتيين ومجموعات مالية وازنة وصناعيين 1999ومنذ إحداثها في سنة 

مليون زبون بالمغرب  14,5التدبير. وقد نجحت أورنج في استقطاب مغاربة، على غرار فاينانس كوم وصندوق اإليداع و

مستخدم من رجال ونساء يعملون كلهم على منح  1300نقطة بيع عبر تراب المملكة. تشغل أورنج  450وتتوفر على 

زبون للسنة الزبون تجربة يومية متميزة، وهو األمر الذي مكنها من التميز للسنة الرابعة على التواصل ك"أحسن خدمة لل

بالمغرب". وتتويجا لمجهوداتها المتواصلة لتحسين خدماتها، حازت أورنج على جائزة "أحسن ُمشغل بالمغرب وإفريقيا"، 

وهي الشهادة التي تمثل اعترافا واضحا بنهجها لممارسات فضلى بمجال تدبير الموارد البشرية. كما تتميز أورنج المغرب 

دأ الموجه لكل أعمالها الخيرية تحت عالمة مؤسسة أورنج لوجود العامل الرقمي في قلب بتضامنها الرقمي باعتباره المب

مهنة مجموعة أورنج واعتبارا لكون التضامن سببا في وجودها كمؤسسة مقاوالتية. وتهدف مؤسسة أورنج بالمغرب إلى 

ذين يعانون من التوحد، عبر وضع تسهيل االندماج االجتماعي والمهني للشباب والنساء في وضعية صعبة، واألشخاص ال

بلدا، وهي تحرص على التواجد دائما  16برامج تربوية تعتمد باألساس على المنظومة الرقمية. مؤسسة أورنج متواجدة ب

بالقرب من المواطنين بمباشرة أعمالها وانخراط أجراء مجموعة أورنج في شراكات مع جمعيات ومنظمات المجتمع 

 د على حدة. المدني المحلية بكل بل

" والذي يعتبر موجهها 2025، قدمت المجموعة مخططها اإلستراتيجي الجديد تحت شعار "التزام 2019في شهر دجنبر 

 في تحقيق التميز على الصعيد المجتمعي والبيئي، وبالتالي إعادة ابتكار مهنتها كفاعل اتصاالتي وازني ومتفرد. 

 

  .Kid'Safetyالذي اختير منتج العام وخدمة  

 

تواصل أورنج االبتكار بهدف تمكينكم من أفضل حلول الويفي في المنزل، حلول فعالة وآمنة لكم 

   ركم على أفضل شبكة ويفي في المنزل.أورنج، تضمنون توف وألحبائكم. مع
 

La Fibre Liveboxاختير منتج العام من طرف المغاربة ،   
 

كأفضل  هوائيات، والذي تم اطالقه منذ بضعة أشهر، 6المزود ب  La Fibre Livebox تم إختيار جهاز

. يأتي هذا التتويج ذات الصبيب العالي البصريةمنتج لهذا العام في فئة أجهزة توجيه )روتور( األلياف 

أدائه من  هذا، وذلك بفضل ليؤكد على تجربة الربط بالويفي المنقطعة النظير التي يوفرها جهاز التوجيه

  حيث االستقرار والسرعة والجودة، والتي نالت استحسان المشاركين في االستطالع.

 

تم  استطالع لمعهد نيلسن، لىوضعت مسابقة "منتج العام" في هذه النسخة، العديد من المنتجات بناًء ع

مستهلك مغربي من جميع أنحاء المملكة. يتم تقييم المنتج وفقًا  3000إجراؤه بشكل مستقل بمشاركة 

لمعايير محددة، حيث يعبر المستهلكون عن آرائهم حول الجاذبية واالبتكار ونية الشراء، باالضافة أيًضا 

  إلى رضاهم عن المنتج.
 

 أجل ويفي أكثر أمانًا في المنزل ، منKid’Safetyجديد، 
 

ليست أكثر كفاءة فحسب، بل أيًضا أكثر أمانًا. في وقت عرف فيه  أورنج من أجل توفير شبكة ويفي تلتزم

أكثر من أي  في األشهر األخيرة، أضحى من الضروري أطفالنا لألجهزة اإللكترونية زيادة كبيرة إستخدام



أورنج  . بصفتها فاعالً يهتم بسالمة الجيل الناشئ، توفروقت مضى الحد من مخاطر سوء االستخدام

خدمة رقابة أبوية فعالة تسمح لألطفال باالستمتاع بأفضل ما في اإلنترنت مع حمايتهم من  المغرب اليوم

 المحتوى غير المناسب. كل هذا من أجل ضمان تجربة رقمية جيدة.

 

، Kid’Safety لعائالت أورنج المغرب توفر وفية لمكانتها كفاعل ملتزم من أجل عالم رقمي مسؤول،

والذي هو أداة جديدة تمكن من حماية جميع األجهزة المرتبطة بشبكة الويفي بالمنزل )جهاز التلفاز، 

أجهزة ألعاب الفيديو، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر ...( بفضل جهاز صغير يكفي يربطه بجهاز 

هذا الجهاز الصغير بتوفير شبكة ويفي محمية، يديرها اآلباء  يسمح .Fiber Livebox توجيه ويفي، مثل

بسهولة من هواتفهم الذكية : تصفية المحتوى، وإدارة أوقات االستعمال، والتحكم في شبكات التواصل 

  االجتماعي واأللعاب عبر اإلنترنت ...

 

ً بإستخدام مسؤول لألنترنت من أجل الجميع، توفر ج هذا الجهاز الجديد أورن بصفتها فاعالً ملتزما

 درهًما دون ربطها بفورفي. 499بغض النظر عن الشبكة، بسعر  المتوافق مع جميع أجهزة التوجيه،

 

. إنه سبيلكم لضمان حماية أطفالكم من المحتوى Kid’Safety أيها اآلباء واألمهات، سارعوا بإستعمال

   الرقمي. قطع اإلتصال غير المالئم وكذا تنظيم استهالكهم من خالل التحكم في أوقات
في السوق وخدمة الرقابة األبوية التي تتسم  جهاز توجيه األلياف البصرية عبر تقديمها أفضل عرض

في  المغرب مرة أخرى التزامها بمواكبة زبنائها بشكل فعال وملموس أورنج تثبت بالكفاءة والمرونة،

 حياتهم الرقمية.
 

         لالتصال بـأورنج 

                                                             كوثر نفيد

Kawtar.nafid@orange.com  

  أنيس حدو بوطالب

Anishadou.boutaleb@orange.com  

 

 
 : لمحة عن أورنج المغرب

أورنج المغرب فاعل اتصاالتي متعدد الخدمات يزاول نشاطه بمجاالت الهاتف النقال، الثابت، األمن السيبراني واألداء 

واأللياف  4Gالنقال. وتعتمد هذه المقاولة الرائدة في نشاطها على شبكات مرتفعة الصبيب الثابت والنقال، مع الجيل الرابع 

( في أفق مواكبة تطور االستعماالت، والتغيرات التكنولوجية المتسارعة Fibre to the Homeالبصرية داخل المنزل )

 وبالتالي االستجابة النتظارات الزبناء. 

، أضحت أورنج ثمرة اتحاد ما بين رواد اتصاالتيين ومجموعات مالية وازنة وصناعيين 1999ومنذ إحداثها في سنة 

مليون زبون بالمغرب  14,5التدبير. وقد نجحت أورنج في استقطاب مغاربة، على غرار فاينانس كوم وصندوق اإليداع و

مستخدم من رجال ونساء يعملون كلهم على منح  1300نقطة بيع عبر تراب المملكة. تشغل أورنج  450وتتوفر على 

زبون للسنة الزبون تجربة يومية متميزة، وهو األمر الذي مكنها من التميز للسنة الرابعة على التواصل ك"أحسن خدمة لل

بالمغرب". وتتويجا لمجهوداتها المتواصلة لتحسين خدماتها، حازت أورنج على جائزة "أحسن ُمشغل بالمغرب وإفريقيا"، 

وهي الشهادة التي تمثل اعترافا واضحا بنهجها لممارسات فضلى بمجال تدبير الموارد البشرية. كما تتميز أورنج المغرب 

دأ الموجه لكل أعمالها الخيرية تحت عالمة مؤسسة أورنج لوجود العامل الرقمي في قلب بتضامنها الرقمي باعتباره المب

مهنة مجموعة أورنج واعتبارا لكون التضامن سببا في وجودها كمؤسسة مقاوالتية. وتهدف مؤسسة أورنج بالمغرب إلى 

ذين يعانون من التوحد، عبر وضع تسهيل االندماج االجتماعي والمهني للشباب والنساء في وضعية صعبة، واألشخاص ال

بلدا، وهي تحرص على التواجد دائما  16برامج تربوية تعتمد باألساس على المنظومة الرقمية. مؤسسة أورنج متواجدة ب

بالقرب من المواطنين بمباشرة أعمالها وانخراط أجراء مجموعة أورنج في شراكات مع جمعيات ومنظمات المجتمع 

 د على حدة. المدني المحلية بكل بل
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" والذي يعتبر موجهها 2025، قدمت المجموعة مخططها اإلستراتيجي الجديد تحت شعار "التزام 2019في شهر دجنبر 

 في تحقيق التميز على الصعيد المجتمعي والبيئي، وبالتالي إعادة ابتكار مهنتها كفاعل اتصاالتي وازني ومتفرد. 

 
 


