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PROLOOG 

Tijdens één van de eerste gesprekken met Dries Steijvers die in het kader van zijn studie aan de Karel De 
Grote Hogeschool op 17 februari 2020 een stage begon bij FIT Casablanca, bleek dat hij interesse had in 
de ‘gaming’ sector. Samen beslisten we dat het een goed idee zou zijn om over deze gespecialiseerde 
sector een paper te schrijven om op die manier te onderzoeken of er in de nabije toekomst 
opportuniteiten zouden kunnen liggen voor Vlaamse bedrijven actief in dit segment.  
 
Dries zou deelnemen aan de eerste Marokkaanse Game Expo die eind maart 2020 zou georganiseerd 
worden in Casablanca en hij keek daar enorm naar uit. De COVID-19-crisis heeft echter het leven van 
velen grondig veranderd. Alle grote events, zowel culturele, academische of commerciële, werden al snel 
geannuleerd. En ook Dries moest jammer genoeg terugkeren naar België met de laatste vlucht op 15 
maart uit Casablanca. Hij zette echter zijn stage verder vanuit zijn ‘home office’. Dankzij de huidige 
digitale hulpmiddelen hadden wij dagelijks contact en overleg. 
 
De studie werd grondig nagelezen en ik hoop dan ook dat ze een nuttig instrument is voor FLEGA, haar 
leden en andere Vlaamse bedrijven die toeleveren aan de sector. 
 
Tot slot wens ik graag Dries te bedanken voor de fijne samenwerking. 
 
 
Mieke Pynnaert 
6 mei 2020 
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INLEIDING 

De game-industrie is één van de snelst groeiende markten ter wereld en is zelfs groter dan de film- en 

muziekindustrie samen. Overal in de wereld zijn er ontwikkelaars en grote studio’s die elk jaar nieuwe 

games uitbrengen voor hongerige klanten die altijd meer of iets nieuws willen. Natuurlijk zijn er ook in 

Marokko zulke studio’s en ontwikkelaars, maar die zijn niet altijd bekend bij Vlaamse ondernemers.  

 

Deze studie probeert een beter beeld te scheppen over de game-industrie in Marokko. Het vertrek van 

Ubisoft in 2016 liet een groot gat achter in de markt, een gat dat Marokko nu terug probeert te vullen.  

 

De studie bestaat uit 4 hoofdstukken. Eerst is er een korte geschiedenis van deze markt in Marokko. 

Daarna komt er een SWOT-analyse met een toelichting in welk segment Vlaamse ondernemers kunnen 

inpikken. Daarna volgt er een lijst met sectorbedrijven, clusters en gespecialiseerde events van het 

gamesegment in Marokko. Tot slot volgt een conclusie.  

 

1. GESCHIEDENIS VAN DE SECTOR IN MAROKKO 

In Marokko zijn videogames en consoles al bijna even lang op de markt als in België. In Marokko duurde 

het wel langer vooraleer gaming mainstream werd.  

 

De grootste reden waarom het in Marokko langer duurde voor de gamingindustrie om door te breken, 

is het financiële aspect. Ook nu nog is dit de belangrijkste reden waarom de markt nog altijd niet zijn 

maximale capaciteit heeft bereikt. Veel Marokkanen hebben namelijk niet de financiële draagkracht om 

zich een console te veroorloven. Spelconsoles kosten in Marokko bijna evenveel als in Europa! Als je dan 

weet dat het minimumdagloon 100 MAD (of omgerekend ongeveer 10 euro) bedraagt, dan begrijp je 

onmiddellijk dat het bezit van een console niet voor iedereen is weggelegd.  

 

De tweede reden is de perceptie van de oudere generatie in Marokko. Zij zien videospelletjes eerder als 

iets voor kinderen en iets negatiefs voor volwassenen. Daarenboven zien zij gamen ook als 

tijdverspilling. Zij hebben dan ook geprobeerd om videogames te weerhouden van de jongere 

generaties. De mening dat videogames tijdverspilling zijn, wordt wel beetje bij beetje aangepast door de 

komst van mobiele games. Vandaag de dag heeft bijna iedereen een smartphone en steeds meer oudere 

mensen beginnen nu spelletjes te spelen op hun gsm/smartphone.  

 

Op een bevolking van 35 miljoen inwoners, zijn er in Marokko iets meer dan 1 miljoen actieve gamers 

naast ongeveer 4 miljoen sporadische gamers. De omzet van de markt in 2019 bedroeg 129 miljoen dollar, 

wat meteen Marokko op de 3de plaats in de Afrikaanse ranking plaatst. Op de eerste plaats staat Egypte 

met 293 miljoen dollar omzet en Zuid-Afrika volgt op de 2de plaats met 216 miljoen dollar.  
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Rekening houdend met het feit dat er geen officiële gamingfederatie bestaat in Marokko, kan besloten 

worden dat de 3de positie van Marokko ronduit indrukwekkend is. Met eventuele overheidssteun, gaan 

we ervan uit dat er veel meer binnenlandse investeringen zouden kunnen zijn in de sector én 

interessanter om buitenlandse bedrijven aan te trekken om te investeren in Marokko.  

 UBISOFT 

De Marokkaanse gamesector kreeg een boost in 1998 met de komst van de Franse gamestudio Ubisoft in 

Casablanca. Ubisoft zag duidelijk in dat de Marokkaanse markt potentieel had. Maar Ubisoft is amper 18 

jaar op de Marokkaanse markt actief geweest. In die tijd heeft de studio spellen zoals ‘Donald Duck Goin’ 

Quaker’ en ‘Beyond Good and Evil’, waar nu een langverwachte sequel van komt, ontwikkeld. Vanaf 

2006 zou Ubisoft Casablanca zich vooral richten op het ontwikkelen van mobiele Nintendo DS-spellen 

zoals ‘Raving Rabbids’. Deze verlegging van de focus was echter geen succes. Ubisoft slaagde er namelijk 

niet in om een goede formule te creëren om de mobieleconsolemarkt aan te pakken.  

 

Naast het maken van games wilde Ubisoft ook een universiteit opstarten in Casablanca om zo het land 

van toekomstig talent te verzekeren. De ‘Campus Ubisoft’, die eigenlijk geen officiële naam had, was een 

universiteit waar een breed assortiment aan ‘game development’ cursussen werd aangeboden. Deze 

cursussen duurden een jaar en waren bovendien gratis. Het hele project was een samenwerking tussen 

Ubisoft Marokko, Ubisoft Frankrijk, Ubisoft Canada en Sigma Technologies. De multinational werkte 

hiervoor ook samen met de Marokkaanse overheid en ‘Campus Ubisoft’ was geïnstalleerd in de lokalen 

van de Polytechnique in Casablanca. Het beheer van het pedagogisch programma, dat o.a. bestond uit 

3D-animatie, 3D-modelling, 3D-design, was in handen van het Cégep (type hogeschool in de Canadese 

provincie Québec) in Matane. De aankondiging van de opening gebeurde in de lente van 2008 en de 

cursus zou beginnen in het najaar van 2008. Maar toen brak de globale financiële crisis uit … Bijgevolg 

werd de campus geen groot succes. Ubisoft besloot de universiteit, die er toch wel in geslaagd was om 

een aantal Marokkanen te laten afstuderen, te sluiten in 2010.  

 

Enkele jaren later, in 2016, viel het 2e verdict: Ubisoft Casablanca deed de boeken toe. Een samenloop 

van omstandigheden zoals interne conflicten gekoppeld aan kritiek op het management, lijkt de 

voornaamste reden voor de sluiting geweest te zijn. Vooral het conflict tussen Ubisoft Casablanca en 

Ubisoft Montreal over het spel ‘Prince of Persia: Warrior Within’ dat in die tijd zeer populair was, was de 

spreekwoordelijke druppel. Beide studio’s zouden namelijk samen de ontwikkeling en publicatie ervan 

doen. Maar de rivaliteit tussen beide entiteiten primeerde en zorgde er uiteindelijk voor dat het project 

volledig door Ubisoft Montreal werd overgenomen. Op die manier focuste de groep Ubisoft zich meer op 

Noord-Amerika en zijn filiaal in Canada. De Canadese provincie Québec ontpopte zich daarna als het 

nieuwe epicentrum van de gamemarkt. In Marokko gingen 50 jobs verloren. 
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 SECTOR NA HET UBISOFT-TIJDPERK 

Natuurlijk zijn niet alle games die populair zijn in Marokko gemaakt door Ubisoft. De Marokkaanse markt 
lijkt bijvoorbeeld veel op de Belgische en volgt ook globale trends. De meeste Marokkanen spelen de 
populairste games van het moment, zoals League of Legends, Fortnite, CS:GO en PUBG. Om de grote 
fanclubs te kunnen onderhouden, bestaan er dus ook in Marokko Facebookgroepen en Discord-servers 
waar gamers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.  
 
De game-industrie opereerde een lange tijd in clubs. Dit wil zeggen dat de toegang tot de markt voor 
kleinere bedrijven werd geblokkeerd door de grote spelers. Deze kleinere bedrijven moesten een heel 
goede game ontwikkelen om te kunnen overleven in de markt. Tegenwoordig is dit gelukkig anders, 
onder andere door de vermindering in ontwikkelingskosten en de stijging in mobiel gamen. Dit heeft de 
weg voor de kleinere ontwikkelaar geopend naar het grote publiek zonder daar veel voor te moeten 
betalen. 
 
Er zijn nu een aantal Marokkaanse gameontwikkelaars die games op de markt brengen. Het meest 
bekende spel is ‘The Conjuring House’, dat door Rym Games uit Casablanca ontwikkeld en uitgegeven 
werd. Daarnaast zijn er ook kleinere ontwikkelaars actief die werken aan hun eigen projecten, meestal 
mobiele games zoals ‘z7am’. In dit spel ben je een taxichauffeur in Casablanca. Het concept lijkt eigenlijk 
een beetje op ‘Subway Surfers’ – in ‘z7am’ moet je andere auto’s ontwijken en zo ver mogelijk geraken. 
Het spel gaat er bijna even heftig aan toe als in de realiteit, want de taxichauffeurs in Casablanca rijden 
ook vrij roekeloos. 
 
De laatste jaren zien we ook steeds meer Marokkaanse influencers online verschijnen. Deze trend is 
natuurlijk al iets langer bekend in Europa. Deze influencers delen hun passie voor games via persoonlijke 
video’s op Youtube of streamsessies op Twitch.  
Een bekende influencer is Hicham Habchi, zelf ook ontwikkelaar - Senior Concept Artist - bij Riot Games 
in Los Angeles (USA). Riot Games is bekend van het spel ‘League of Legends’. Hicham Habchi zelf is 
verantwoordelijk voor de visuals van de avatars waarmee in het spel worden gespeeld. Hij maakte de 
eerste tekeningen van die avatars en de verschillende alternatieve skins. 
 
E-sports zijn vrij nieuw in Marokko maar ook deze markt groeit snel. Er worden steeds meer 
evenementen georganiseerd waar professionele spelers geld kunnen verdienen. Ook tijdens de beurzen, 
worden vaak toernooien gehouden en ontvangen de winnaars een kleine geldsom.  
 
Daarenboven merken we dat er in Marokko een unieke relatie bestaat tussen de 
mobieletelecomoperator Inwi en de game-industrie. Omdat er in Marokko nog geen officiële 
gamesfederatie of gamesassociatie bestaat, springt Inwi in en probeert het deze rol over te nemen. Inwi 
sponsort een aantal ontwikkelaars en hun projecten (wij denken dan aan ‘Morrocan Game Developers’, 
‘Moroccan Retro Gamerz’, ‘Lorem Game Morocco’, ‘Brain Oil Factory’, ‘Ronda’, ‘Tomobile Racing’, en 
‘Ghoul’ om er enkele op te noemen). Op de website van Inwi staan ook een aantal online spellen. 
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Daarnaast sponsort Inwi ook een pan-Afrikaans event, namelijk het ‘Africa Gaming Fest’, het grootste 
event in de sector (zie meer onder 4:4).  

2. SWOT-ANALYSE 

Dit hoofdstuk is een SWOT-analyse waarin we dieper ingaan op de sterktes, de zwaktes, de 

opportuniteiten en de bedreigingen van de Marokkaanse game-industrie. Daarna bekijken we ook hoe 

Vlaamse bedrijven hier het beste op kunnen inspelen. 

 

 STERKTES 

Bij de sterktes van de markt, zien we onmiddellijk dat deze nog onderontwikkeld is. Dit is een nadeel, 

maar ook een zeker voordeel. Zo zien we dat de markt nog significant kan groeien en er andere kansen 

liggen. Een specifiek onderdeel van de Marokkaanse markt dat groeipotentieel heeft, is bijvoorbeeld de 

mobielegamesmarkt. Tegenwoordig is dit de meest actieve markt in Marokko. Oud en jong spelen 

dagelijks spelletjes op hun smartphone, voornamelijk omdat ze zich de dure consoles zoals de PS4, Xbox 

One of een echte gamecomputer niet kunnen permitteren. Opvallend voor groeilanden is dat de 

consument onmiddellijk van desktop naar smartphone is overgeschakeld. Bijna 80% van de 

Marokkaanse bevolking had eind 2018 via een smartphone toegang tot internet.  
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Voor gameontwikkelaars zijn de lage lonen in Marokko zeker ook een voordeel. Het assemblagewerk 

voor de doosjes van de games kan bijvoorbeeld gemakkelijk in Marokko gebeuren, waardoor er een 

aanzienlijke vermindering van transportkosten is dan wanneer die uit het Verre Oosten zouden moeten 

geïmporteerd worden. 

 

In Marokko zijn er niet veel ontwikkelaars. De reden hiervoor is vooral de braindrain in de IT-sector. 

Diegenen die kunnen vertrekken naar andere landen (vooral West-Europa en Noord-Amerika), proberen 

hun droom voor een betere toekomst daar waar te maken. Diegenen die achter blijven, zijn meestal 

geharde veteranen die er dan ook alles aan doen om hun project te doen slagen. Dankzij de speciale 

band die zij met hun land hebben, hun patriottisme zeg maar, zijn zij ook erg gemotiveerd om Marokko 

op de wereldkaart te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is Othmane EL Bahraoui. Hij is artistiek 

directeur van Rym Games. Deze studio heeft de beroemdste Marokkaanse game, ‘The Conjurung House’, 

ontwikkeld. 

 ZWAKTES 

De eerste zwakte is dat er ontwikkelaars zijn die liever lui dan moe zijn. Hiermee bedoelen we de 

categorie ontwikkelaars die uit het fiasco met Ubisoft is ontstaan. Ubisoft Casablanca was eerst een 

frontier in Marokko: het team was enorm gemotiveerd en startte verschillende nieuwe projecten. De 

jaren voor de sluiting, was het eerder een plaats waar de ontwikkelaars die niet hard wilden werken, 

een werkplaats vonden. We mogen natuurlijk niet veralgemenen, maar deze categorie werknemers 

bestaat wel degelijk en schept een ander imago van de Marokkaanse werknemer. 

 

Een tweede zwakte is de taalbarrière. De commerciële en bedrijfstaal in Marokko is Frans, in 

tegenstelling met elders in deze wereld waar Engels de voertaal is. Dit kan een probleem zijn voor 

eventuele buitenlandse partners, en ook de reden om niet in zee te gaan met een Marokkaanse studio. 

 

Tot slot is Marokko een nog niet erg ontwikkelde markt, de infrastructuur is nog niet altijd in orde. Maar 

ook de overheid is niet altijd helemaal mee in het verhaal van de game-industrie. Wat financiering 

betreft bijvoorbeeld, betalen ontwikkelaars dikwijls projecten direct uit hun eigen zak. Slechts enkelen 

krijgen een subsidie van de overheid of grotere bedrijven zoals telecommunicatiebedrijf Inwi. Over het 

algemeen scoort Marokko, in vergelijking met andere landen op het Afrikaanse continent, zeer slecht in 

het ophalen van startkapitaal. Dit wordt aangetoond in de grafiek hieronder die door de krant 

L’Économiste werd uitgegeven op 13 november 2019. 
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Bron: L’Economiste, 13/11/2019. 

 

Het technologisch netwerk is absoluut niet optimaal uitgebouwd. De overheid probeert de 

infrastructuur te organiseren en opende in Casablanca, Rabat en Tanger een Technopark, waar startups 

en technologische bedrijven, actief in greentech, fintech, edutech e.a., bij elkaar in hetzelfde complex een 

kantoorruimte huren. De beschikbare ruimtes zijn in goede staat en worden goed onderhouden. Het 

samenbrengen van de jonge startups zorgt voor een goede innovatieve sfeer binnen het complex, maar 

de overheid zou meer moeten investeren in dergelijke faciliteiten. Een goedkopere locatie om een bedrijf 

te starten en een kleine subsidie uit een startersfonds - dat bovendien gedeeld moet worden met veel 

andere starters - is niet genoeg om een ecosysteem uit te bouwen. 

 

Tot slot is het gebrek van het bestaan van een officiële associatie niet optimaal om een groepsgevoel 

onder de Marokkaanse ontwikkelaars te laten groeien. Enkel in Rabat of Casablanca is er een kleine 

groepering actief maar in de andere steden van het land zijn deze zo goed als onbestaande. Dit zorgt er 

dus ook voor dat er niet echt eenheid is en Marokko geen sterke frontlinie heeft om deze nieuwe niche 

te veroveren.  

 KANSEN 

De eerste grote kans voor de Marokkaanse markt zijn de nieuwste technologieën zoals Virtual (VR) en 

Augmented Reality (AR). Deze technologieën zijn nog niet goed gekend in Marokko en kunnen dus een 

grote markt worden. In België kennen we deze technologieën al langer en weten we al beter hoe deze 

werken.  
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Een andere nieuwe technologie in Europa is 5G, dat ook in Marokko een groot succes kan worden, 

aangezien er nu al zoveel mensen op hun smartphone actief zijn. De Chinese marktleider Huawei heeft 

dit ook ingezien en heeft daarom aangekondigd dat Marokko het eerste Afrikaanse land zal zijn waar 5G 

wordt gelanceerd. Inwi heeft al veel geld geïnvesteerd in hun infrastructuur om zo het 5G-netwerk te 

kunnen ondersteunen. Inwi is ook de directe partner van Huawei en wacht op de toestemming van de 

Marokkaanse autoriteiten voor de lancering.  

 

In Marokko zien we dat de influencers steeds meer volgers en aandacht krijgen. Naarmate de E-sports 

groeien krijgen deze professionele gamers meer belang bij het promoten van (nieuwe) producten. Ze 

worden steeds meer uitgenodigd voor evenementen en beurzen zoals het ‘Africa Gaming Fest’. 

Daarnaast worden er steeds meer toernooien georganiseerd waarbij de profs geld kunnen verdienen. 

Dit geld hebben ze hard nodig om zich volledig te kunnen focussen op het gamen en er hun job van te 

maken. De profs zouden ook samen met hun vele volgers druk kunnen zetten, zodat er meer 

geïnnoveerd wordt en er grotere subsidies komen van de overheid.  

 BEDREIGINGEN 

De grootste bedreigingen voor de Marokkaanse markt zijn andere landen die in dezelfde situatie zitten. 

Zij kunnen de buitenlandse investeerders - die Marokko hard nodig heeft - inpikken. Hetzelfde geldt 

trouwens voor die landen die goedkoop produceren. Als Marokko deze kansen niet grijpt, blijven de 

investeringen uit en zal het zich moeilijk verder kunnen ontwikkelen in deze markt.  

 

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat de overheid de grootte en het belang van de sector inziet, 

zodat er subsidies komen en er meer projecten kunnen gelanceerd worden. Voorlopig steunt de 

overheid via de Technoparken, waar ontwikkelaars aan een goedkoop tarief een kantoor kunnen huren 

en eventueel in aanmerking komen voor het ‘Maroc Numeric Fund’. 

 

Tijdens onze zoektocht naar informatie over de Marokkaanse gamemarkt ondervonden wij 

moeilijkheden om duidelijke info online te vinden over de bedrijven actief in deze niche. Sommigen 

hebben zelfs geen eigen website en hebben enkel een Facebookpagina. Dit is ietwat normaal in Marokko, 

maar in onze ogen helemaal onprofessioneel. Andere bedrijven hebben dan wel een website maar die is 

niet onderhouden en bevat niet veel informatie. En omwille van het ontbreken van een professionele 

associatie, zoals FLEGA in Vlaanderen, kan dat gebrek aan duidelijkheid sommige investeerders wel 

ontmoedigen om de Marokkaanse markt te onderzoeken.  
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3. POTENTIEEL VOOR VLAAMSE BEDRIJVEN 

Voor dit deel van het onderzoek interviewden we David Verbruggen van FLEGA - Flemish Games 
Association. We stelden hem een aantal vragen zoals de niches waarin Vlaamse ontwikkelaars actief zijn, 
de algemene situatie van deze sector in Vlaanderen, maar ook over de relatie tussen Vlaanderen/België 
en Marokko in deze sector. 
 
Vlaanderen heeft heel wat ervaring en expertise in de ontwikkeling van VR en AR; terwijl dit in 
Marokko nog in zijn kinderschoenen staat. Hier ligt zeker een opportuniteit om Marokkaanse bedrijven 
op weg te zetten in de verdere ontwikkeling van deze technologieën. Ook voor deze duurdere 
producten is er namelijk een markt, hoewel klein, in Marokko. 
 
In Vlaanderen zijn vrij veel ontwikkelaars gespecialiseerd in mobiele games, zodanig dat een aantal 
ontwikkelaars nu hun focus gaan verleggen naar de consolegamesmarkt, omdat er op de 
mobielegamesmarkt te veel concurrentie is. Het kan interessant zijn voor die Vlaamse bedrijven om ook 
bijvoorbeeld nu even te kijken naar afzetkansen op de Marokkaanse mobielegamesmarkt. De Vlaamse 
niche zou dan wel moeten liggen op kwalitatieve mobiele games; de concurrentie bij de bestaande - lees 
in vergelijking met Vlaamse games eerder minder kwalitatieve - Marokkaanse games. 
 
‘Serious games’ zijn games waar zowel Marokko als België goed in zijn. Dit zijn spellen die een ander 
primair doel hebben dan louter vermaak. Ze zijn gemaakt om bijvoorbeeld andere inzichten te 
verwerven of beter te communiceren binnen een team. Bedrijven die deze niche gebruiken, organiseren 
bij wijze van spreken teambuildings en/of educatieve momenten. Een voorbeeld in Marokko is AltPlay 
Studios. Zij ontwikkelen en geven ‘serious games’ uit (zie meer onder 4.2). 

 VERSCHILLEN TUSSEN BELGIË EN MAROKKO 

We behandelen hier kort een aantal verschillen tussen de Belgische en de Marokkaanse markt.  
 
Ten eerste is er het verschil in overheidssteun. In Marokko is die zo goed als onbestaande. De 
Marokkaanse ontwikkelaars hebben weinig financiële hefbomen of subsidies van de overheid en moeten 
dus vaak alles zelf financieren of zelf privéfinanciering zoeken. De enkele ontwikkelaars die lid zijn van 
een Technopark kunnen een aanvraag doen voor financiële steun, die sowieso beperkt is en bovendien 
wordt het fonds nog gedeeld met andere IT-bedrijven die niet noodzakelijk in het segment van gaming 
actief zijn.  
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Vanuit de EU schieten er verschillende initiatieven de Marokkaanse start-ups te hulp. De initiatieven 
worden in samenwerking met verschillende Afrikaanse landen begeleid en zijn dus ook in deze andere 
landen actief.  

• The Next Society en DiafrikInvest zijn twee voorbeelden van zulke initiatieven. Zij proberen de 
mobilisatie van startups, die een groot groeipotentieel hebben, te versnellen en te ondersteunen 
om de relaties tussen Europa en Marokko te stimuleren.  

• StartUp Maroc Booster wordt in samenwerking met de EU georganiseerd en via bootcamps (8 
intensieve maanden coaching in verschillende onderwerpen) krijgen start-ups in Marokko een 
kans om te groeien. Een 50-tal mentors en experts staan de start-ups bij waar nodig.  

• Startup Africa Summit is een evenement dat 3 dagen duurt en is bedoeld om start-ups, 
investeerders en experts samen te brengen. Ook hier zijn start-ups uit Europa en andere 
Afrikaanse landen uit de MENA-regio aanwezig.  
 

Al deze initiatieven worden onder de koepel van non-profitorganisatie StartUp Maroc georganiseerd. Zij 
hebben het doel om de creatie van jobs te promoten en Marokko’s economische ontwikkeling te 
stimuleren door middel van ondernemerschap en innovatie. Ze zijn actief in 15 steden en hebben al meer 
dan 10.000 ondernemers in verschillende fasen van hun ontwikkeling geholpen. 
 
StartUp Maroc 
Naoufal Chama, Président Fondateur 
55, Rue Zalaka 
Rabat 10010 
contact@startupmaroc.org 
https://www.startupmaroc.org/ 
 
In Marokko is er ook de unieke samenwerking met Inwi, één van de 3 telecommunicatiebedrijven in het 
land, dat verschillende projecten van ontwikkelaars en evenementen zoals het Africa Gaming Fest, 
sponsort. Dit is ook het tweede verschil, in België ondersteunen de telecombedrijven deze niet op 
dezelfde manier. Inwi is in Marokko wel een belangrijke noodzakelijke schakel om de markt te laten 
groeien. Als Inwi er niet zou zijn, zou er veel minder belang gehecht worden aan e-sports en zou de 
markt ook anders evolueren.  
 
Een derde verschil is het succes van gamingcenters in Marokko. Deze centra bestaan natuurlijk ook in 
België, maar hebben in de meeste gevallen een andere bestaansreden, met name als plaats om samen te 
komen met vrienden. Het eerste doel van Belgische gamingcenters is het sociaal contact met vrienden en 
niet per se om games te spelen. De Outpost - een internetcafé met vestigingen in Gent, Antwerpen en 
Brussel - is een daar goed voorbeeld van. In Marokko echter bestaan dergelijke gamingcenters omwille 
van financiële redenen: de gemiddelde Marokkaan kan daar aan een voordelig tarief spellen spelen op 
professionele computers en met een snelle internetconnectie. 

https://www.thenextsociety.co/
https://www.diafrikinvest.com/en
https://www.startupmarocbooster.com/
https://www.startupafricasummit.global/
mailto:contact@startupmaroc.org
https://www.startupmaroc.org/
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4. WIE IS ACTIEF IN DEZE SECTOR? 

In dit laatste deel van het onderzoek gaan we kijken naar het bestaan van een ecosysteem, namelijk: 
waar zijn de bedrijven gelokaliseerd, welke evenementen worden er georganiseerd en zijn er 
incubatoren of plaatsen waar de starters uit de sector actief zijn. 
 
In normale omstandigheden zouden we er een aantal bezocht hebben tijdens de stageperiode, maar 
omwille van de coronacrisis is dit niet mogelijk geweest en is dit onderzoek – jammer genoeg - beperkt 
tot online onderzoek. Dit zorgt er dus voor dat de informatie zeer algemeen blijft.  
 
We splitsen dit hoofdstuk op in verschillende segmenten: gamecenters, gamestudio’s, incubatoren en 
events. 

 GAMECENTERS & -CLUBS 

Het eerste grote bedrijf in Marokko ligt in Casablanca, de economische hoofdstad van het land. Het 
bedrijf heet Moroccan Gaming Evolution (MGE). Het is de eerste keten van gamecentra in Marokko en 
heeft ook het grootste gamecentrum van Afrika. Het centrum heeft 120 computers van hoge kwaliteit en 
heeft vorig jaar een deal gesloten met de computergigant Dell. In deze langdurige samenwerking krijgt 
MGE 150 spelcomputers verspreidt over Casablanca en Rabat, en wordt er in de winkel de beste 
infrastructuur voor gaming aangeboden. Met deze sponsoring wil Dell samen met MGE-oplossingen 
bieden voor de vele beperkingen die de Marokkaanse gamer ervaart. Daarnaast is er ook een café en een 
winkel waar bezoekers hun materiaal kunnen kopen om thuis te spelen. Het tweede MGE-centrum is in 
Rabat en telt 50 gamecomputers en tal van consoles. MGE organiseert ook online wedstrijden. 
 
Het tweede grootste gamecentrum in Casablanca is Atlas Gaming, opgericht door Yassine Regrgui in 
oktober 2019. Het heeft net zoals MGE veel computers en consoles voor de gamers uit Casablanca maar 
het heeft ook privéruimtes - kamers voor bootcamps en camera-installaties voor gamers die willen 
streamen. Natuurlijk is er ook een winkel waar allerlei materiaal en onderdelen kunnen gekocht worden 
om de game-ervaring mee naar huis te nemen. Er is ook een assemblagewerkplaats waar de gekochte 
onderdelen direct kunnen worden samengesteld of geïnstalleerd. Het centrum heeft 3 verschillende 
soorten kamers met elk een verschillende pc-configuratie en prijs. De prijzen starten vanaf 15 MAD (of 
omgerekend ongeveer anderhalve euro) per uur, wat een betaalbare prijs is voor jongeren. Op de 
website worden ook relevante artikels rond nieuwe technologieën en professionele spelers gepost. Zo 
houdt Atlas Gaming hun klanten op de hoogte van wat er in de rest van de wereld gebeurt. 
 
Area 12 is een ander gamecentrum in Casablanca. Dit bedrijf sponsorde o.a. het Africa Gaming Fest (zie 
meer 4.4).  
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Moroccan Gaming Evolution 
Aziz Mahjoubi, Directeur général 
49, Rue Jean Jaures 
20000 Casablanca Gauthier 
Tel +212 522 22 66 68 
contact@mge.ma 
www.mge.ma 
 
Atlas Gaming 
Yassine Regrgui, Directeur général 
267, Boulevard Mohamed Zerktouni 
20100 Casablanca 
Tel +212 627 45 74 17 
www.lgaming.ma 
www.atlasgaming.ma 
 
Area 12 
Tel +212 620 39 99 23 
info@area12.ma 
https://www.facebook.com/pg/area12casa 
 
L’Antidote Gaming Club 
Rafik El Mehdi, CEO 
Tel +212 699 88 74 26 
admin@lantidote.ma 
www.lantidote.ma 

 GAMESTUDIOS & FREELANCE ONTWIKKELAARS 

De eerste studio waar we iets over schrijven is Rym Games, bekend van het nu beroemde Marokkaanse 
horrorspel ‘The Conjuring House’. De studio werd in 2014 opgericht door 2 ex-werknemers van Ubisoft: 
Imad Kharijah en Othman El Bahraoui. Om het spel te realiseren hebben ze 2,8 miljoen MAD seed capital 
opgehaald bij het Maroc Numeric Fund.  
Het spel werd uitgegeven in 2018 en was het eerste Marokkaanse pc-game; het ontving onmiddellijk heel 
goede reviews en werd geprezen voor de goede graphics en verhaallijn. Het spel speelt zich af in het 
Victoriaanse tijdperk waar je als journalist de mysterieuze dood van de eigenaar van het Atkinson-huis 
onderzoekt. Je komt er snel achter dat op je gejaagd wordt door een demon en het is jouw taak om te 
overleven.  
 
 
 
 
 

mailto:contact@mge.ma
http://www.mge.ma/
http://www.lgaming.ma/
http://www.atlasgaming.ma/
mailto:info@area12.ma
mailto:info@area12.ma
https://www.facebook.com/pg/area12casa
mailto:admin@lantidote.ma
http://www.lantidote.ma/
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Rym Games 
Technopark 
Route de Nouaceur 
Casablanca Ain Chock 20000 
contact@rymgames.com 
www.rymgames.com 
 
Ook Altplay Studio ontstond na de ontbinding van Ubisoft. CEO Yassine Arif heeft dankzij Ubisoft zijn 
opleiding kunnen afronden in de ‘Campus Ubisoft’. Hij is na zijn studie direct bij Ubisoft begonnen maar 
creëerde vanaf 2015 verschillende start-ups, de laatste Altplay Studio in 2018. Hij maakt zijn droom waar 
en ontwikkelt een eigen pc-game dat de naam ‘Nutopia’ kreeg. Het is een spel waarbij de speler een 
futuristische stad maakt en voor belangrijke politieke beslissingen komt te staan. Het spel werd 
voorgesteld op de Paris Games Week, de op twee na grootste videogamesbeurs ter wereld, in 2019. Nog 
nooit eerder heeft een Marokkaanse start-up dat gerealiseerd! Zijn motivatie en talent toont dat de 
Marokkaanse ontwikkelaar een mooie toekomst tegemoet gaat.  
 
Naast het ontwikkelen van games, is Altplay Studio ook betrokken bij ‘serious games’, waarbij er wordt 
gezocht naar creatieve oplossingen voor corporate problemen aan de hand van games. Zo zijn er reeds 
serious games ontwikkeld voor Attijariwafa bank en CIH-bank. Beide games zijn mobiel en hebben als 
doel om de speler meer te leren over hoe banken werken. 
 
Een derde kernactiviteit zijn interactieve ervaringen. Met behulp van ‘game development tools’ en 
frameworks zoals Unity3D, Unreal en HTML5 maakt Altplay Studio complexe interactieve ervaringen 
voor verschillende platformen zoals Mobile, PC of VR en AR.  
 
Altplay Studio 
Technopark 
Route de Nouaceur 
Casablanca Ain Chock 20000 
Tel +212 644 65 64 87 
Yassine@altplay.ma 
www.altplay.ma 
 
CN-studio is een nog kleinere speler die zich al 3 jaar specialiseert in ‘casual games’. Dit zijn games die 
dagelijks door een heel breed publiek kunnen gespeeld worden. De games spreken elke leeftijdsgroep 
aan en kunnen zeer snel aangeleerd worden. De spellen zijn vrij makkelijk, werken verslavend en zijn 
ook razend populair in Marokko. Ze worden meestal gratis verdeeld in de mobiele app-winkel omdat het 
businessmodel gebaseerd is op reclame-inkomsten. CN-studio heeft al meer dan 10 miljoen downloads 
van hun games en is continu bezig met het ontwikkelen en uitgeven van nieuwe content. CN-studio 
werkt bijvoorbeeld samen met het Franse Voodoo. 
 
 
 

mailto:contact@rymgames.com
http://www.rymgames.com/
mailto:Yassine@altplay.ma
http://www.altplay.ma/
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CN-Studio 
2, Lt Al Amane, 1er étage, appt 21 
Casablanca 20000 
Tel +212 623 13 16 21 
contact@cn-studio.com 
www.cn-studio.com 
 
Divisi0n 
Amine Belahbib, Co-Fondateur 
Rue Californie 
Tanger 90000 
www.divisi0n.com (website werkt echter niet) 
 
Een aantal ontwikkelaars werken liever freelance in plaats van een eigen studio op te richten en 
ondernemer te worden. Deze freelancers hebben meestal dezelfde opleiding gehad als andere 
ontwikkelaars maar zijn moeilijker terug te vinden via desk research. Ze bieden diensten aan zowel in 
Marokko als internationaal en hebben noch website noch Facebookpagina. Hun projecten kunnen heel 
gevarieerd zijn en gaan van fotoshoppen van logo’s tot het maken van applicaties en games.  
We vonden er toch enkele terug via het online platform Upwork. 
 

Abdellah Sllimani 
Abdellatif Q 
Boubker Elamri 
Boubker Hakam 
Jbara Moncif 
Louay Daoui 
Moussaab Madani 
Muhammed El Akhdar 
Sahraoui O 
Soufiane M 
Youssef A 

 INCUBATOREN 

Technopark is een PPP (publiek-private-samenwerking) met als partners de Marokkaanse overheid, 
Attijariwafa Bank, La Banque Centrale Populaire, Bank of Africa (BMCE) en het Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG). Het concept is gestart om jonge startende bedrijven in ICT te helpen. Het eerste 
Technopark werd in Casablanca opgericht, gevolgd door Rabat en Tanger. Het vierde centrum zal in 
Agadir komen. 
 
 
 

mailto:contact@cn-studio.com
http://www.cn-studio.com/
http://www.divisi0n.com/
https://www.upwork.com/l/ma/game-developers/
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~01781e6ee27ea6619f/
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~019ffd6b971d037f3d/
https://www.linkedin.com/in/boubker-elamri-964b47140/
https://www.linkedin.com/in/hakam-boubker-885b7682/
https://www.linkedin.com/in/moncif-jbara-210250156/
https://www.peopleperhour.com/freelancer/development-it/louay-daoui-web-developer-designer-video-xxzavyq#endorsements
https://flanderstrade.sharepoint.com/teams/Team_Office-Casablanca/Shared%20Documents/Stage%20Dries/Moussaab%20Madani
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~01d876f1b93cf1287a/
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~0180225e8afed34c58/
https://www.linkedin.com/in/soufiane-m-70882840/
https://www.upwork.com/o/profiles/users/~017fa0dad7724b54b3/
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Anno 2020 werden ondertussen reeds meer dan 900 start-ups ondersteund. Technopark biedt 
instapklare lokalen aan tegen een gunstige prijs. Enkel bedrijven actief in alle segmenten van ICT komen 
in aanmerking voor de locatie. Daarnaast biedt een plekje in het Technopark ook gemakkelijker toegang 
tot het Maroc Numeric Fund. Het eerste fonds bedroeg 100 miljoen MAD en heeft in 17 start-ups 
geïnvesteerd. Ondertussen is het tweede fonds beschikbaar. 
 

Technopark Casablanca Technopark Rabat Technopark Tanger 
Route de Nouaceur 10, Rue Ghandi Immeuble Pavillon International Bd Mohammed V 
Casablanca 20000 Rabat Hassan 10000 Tanger 90000 

Tel +212 522 50 78 71 Tel +212 537 70 16 88 Tel +212 539 32 45 50 

Fax +212 522 50 78 06 Fax +212 537 73 39 25 Fax +212 539 32 45 49 

contact@technopark.ma contact@technopark.ma contact@technopark.ma 

www.technopark.ma www.technopark.ma www.technopark.ma 

 
Er zijn tal van andere privébedrijvencentra of incubatoren actief in Marokko, maar geen enkele ervanis 
gespecialiseerd in de gamesector. 
Twee worden hier kort vermeld: La Startup Factory, opgericht door Mehdi Alaoui in het gebouw waar 
ook het Technopark in Casablanca gehuisvest is. Dit is een innovatiehub waar jonge ondernemers niet 
alleen een coworking space kunnen huren, maar ook deelnemen aan events zoals pitch competities of in 
contact komen met investeerders. 
 
De Franse Kamer van Koophandel in Marokko CFCIM, richtte Kluster CFCIM in Casablanca op dat als doel 
heeft jonge innovatieve start-ups te begeleiden. CFCIM heeft verschillende kantoren in Marokko, zij heeft 
ook industrieparken en coworking spaces in eigendom en in eigen beheer. Het Kluster-initiatief zal jonge 
ondernemers ook begeleiden en in contact brengen met investeerders. 
 
La Startup Factory 
Technopark Casablanca, 8ème étage 
Route de Nouaceur 
Casablanca 20000 
Mehdi Alaoui 
Tel +212 674 78 12 58 
mehdi@lafactory.co 
www.lafactory.co 
 
CFCIM Kluster programma 
Clément Faugeras 
Tel +212 520 00 08 01 of +212 660 93 44 55 
cfaugeras@cfcim.org 
www.cfcim.org 

mailto:contact@technopark.ma
mailto:contact@technopark.ma
mailto:contact@technopark.ma
http://www.technopark.ma/
http://www.technopark.ma/
http://www.technopark.ma/
mailto:mehdi@lafactory.co
http://www.lafactory.co/
mailto:cfaugeras@cfcim.org
http://www.cfcim.org/
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 EVENEMENTEN 

Het telecombedrijf Inwi investeert niet alleen in start-ups, het organiseert ook evenementen zoals het 
‘Africa Gaming Fest’ (https://gaming.inwi.ma/en/africa-gaming-fest-inwi). Deze gamebeurs bestaat 2 jaar, 
wordt georganiseerd in Casablanca en is de grootste op het Afrikaanse continent. Tijdens de laatste 
editie bezochten 12.000 Marokkaanse gamers het event, een stijging met 3000 bezoekers in vergelijking 
met de 1ste editie. Tijdens de beurs worden toernooien gehouden met professionele spelers. Vorig jaar 
was het een toernooi van Fortnite, League of Legends en Fifa en de totale prijzenpot bedroeg $ 15.750. 
Ook werden meet en greets georganiseerd met bekende You-Tubers, gamers en podcasters zoals: Bruce 
et Brak, AF5, Le Royaliste en Swan & Néo om er een paar op te noemen. Een gameruimte was 
gereserveerd voor het publiek waar iedereen die wilde games kon spelen. Tot slot was er ook een 
cosplay-show voor de echte fans. 
 
Inwi organiseert ook de Inwi E-league (https://gaming.inwi.ma/e-league). Dit is de eerste professionele e-
sportcompetitie in Marokko die al 4 jaar de beste e-sporters van het land bij elkaar brengt. De Inwi E-
league is voor Marokkanen de enige kwalificatiewedstrijd voor het Afrikaanse kampioenschap dat 
tijdens het Africa Gaming Fest wordt gespeeld. Er is ook een Inwi E-league voor kinderen. Samen met de 
ESWC, de Electronic Sports World Cup, hebben de professionele Marokkaanse gamers nu ook toegang tot 
de internationale kampioenschappen en kunnen ze concurreren op een veel hoger en internationaal 
niveau.  
 
Casablanca Gaming Expo (https://cge.ma/) had moeten plaatsvinden van 27 tot 29 maart 2020 in het 
Sofitel in Casablanca. Was dit event een opvolger van de Maghreb Game Conference dat in oktober 2016 
doorging en slechts eenmalig werd georganiseerd? Daar vonden we geen informatie over. Spijtig genoeg 
werd dit nieuwe event door de coronacrisis geannuleerd Het evenement was het geesteskind van GG-
agency (Good Games – www.goodgame.ma), een Marokkaanse winkel gespecialiseerd in hardware en 
het consultancybedrijf Willy & Willy. De expo was bedoeld om de markt te promoten op nationaal, 
internationaal en continentaal niveau. Daarnaast was het ook de bedoeling om de ontwikkelaars, spelers 
en merken dichter bij elkaar te brengen. Verschillende toernooien zouden gespeeld worden tijdens de 
drie dagen durende expo waar de nieuwste technologieën zouden tentoongesteld worden en de 
nieuwste spellen van Marokkaanse afkomst bekend gemaakt worden. Tot op heden is geen nieuwe 
datum bekend gemaakt. 
 
 
 
 
 

https://gaming.inwi.ma/en/africa-gaming-fest-inwi
https://gaming.inwi.ma/e-league
https://cge.ma/
http://www.goodgame.ma/
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5. BESLUIT: TAL VAN CONSOLES 

De game-industrie is een groeiende markt in Marokko. Elke groeiende markt biedt voordelen en nadelen. 
In Marokko liggen nog veel kansen voor buitenlandse investeerders op het vlak van innovatie zoals AR 
en VR, maar ook op het vlak van games publiceren en uitgeven. De Marokkanen zijn hier zelf ook al mee 
bezig, maar hebben soms een duwtje in de rug nodig. Vlaamse bedrijven kunnen hun Marokkaanse 
evenknieën ondersteunen bij de kennisoverdracht van deze nieuwe technologieën. 
 
De Marokkaanse ontwikkelaars zijn zeer gedreven en willen er alles aan doen om van hun thuismarkt 
het epicentrum van de gamewereld in Afrika te maken. Het telecommunicatiebedrijf Inwi speelt daarbij 
een cruciale rol en dankzij die belangrijke ondersteuning hoopt men dit doel te bereiken. Met de 
organisatie van het Africa Gaming Fest, de grootste gamebeurs van Afrika, kan Marokko die plaats als 
centraal punt vasthouden. De aanwezigheid van Inwi nu, maar ook die van Ubisoft de afgelopen 
decennia, bevestigt het gevoel dat Marokko de ‘place to be’ is in Afrika in dit nichesegment.  
 
Een ander positief punt voor Marokko, is de komst van 5G. Huawei ziet, net als Ubisoft in de jaren ‘90, 
dat Marokko de volgende grote toekomstige markt is. Inwi speelt in dit verhaal natuurlijk opnieuw een 
belangrijke rol als directe partner van Huawei. Inwi is in het 5G-verhaal opnieuw een voorloper in 
Marokko. De komst van 5G zorgt er ook voor dat de mobielegamesmarkt een mooie toekomst tegemoet 
gaat. Het volledige potentieel van deze markt is nog lang niet bereikt. Steeds meer kleinere 
ontwikkelaars beginnen mobiele games op de markt te brengen. 
 
Maar hoewel deze markt veel positieve kanten heeft, is er natuurlijk ook een tegenzijde. Tijdens de 
opzoekfase vonden we weinig info van de overheid in dit segment. Het lijkt erop dat men er zich niet 
van bewust is hoe belangrijk deze niche wel kan zijn in de nabije toekomst. De overheid draagt samen 
met een aantal banken financieel bij aan enkele incubatoren, maar deze zijn niet exclusief voor de game-
industrie. En niet onbelangrijk: de fondsen die openstaan voor de Technoparken worden ook gedeeld 
met start-ups in andere innovatieve industrieën. 
Het bleek echter ook moeilijk om duidelijke informatie te vinden over het aantal actieve bedrijven dat 
een belangrijke rol speelt in de markt. De rol van Inwi in deze niche was onmiddellijk duidelijk, net zoals 
de aantrekkingskracht die het bedrijf heeft op nieuwe jonge spelers. Spijtig alleen dat praktisch geen 
informatie online beschikbaar is: geen officiële website, enkel een Facebookpagina die - toch in de 
Westerse wereld - als onprofessioneel wordt beschouwd. Dergelijke praktijken schrikken mogelijke 
buitenlandse investeerders af en doet hen twijfelen over de authenticiteit van de Marokkaanse starters 
of freelancers. 
 
We denken echter dat de industrie een heldere toekomst tegemoet gaat. Het gebrek aan informatie is 
slechts een kwestie van de onvolwassenheid van de sector. 
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