
احلظرية 2،28  مليون م�ضرتك، وهو ما ميثل انخفا�ضا 

االنخفا�ض  هذا  ويرافق  ال�ضنة.  يف   9.89 % بن�ضبة 

انتقلت هذه  زيادة يف االأ�ضعار. فقد  يف اال�ضرتاكات 

االأخرية من 0.66 درهم للدقيقة الواحدة دون احت�ضاب 

الر�ضوم يف مار�ض �ضنة 2013 اإىل 0،75  درهم للدقيقة 

الواحدة يف مار�ض 2014.

اأكد �ضوق االت�ضاالت ديناميته خالل الربع االأول من 

ب�ضكل خا�ض  و  بو�ضوح  ذلك  ويتجلى   .2014 �ضنة 

فمع  واالإنرتنت.  املتنقل  الهاتف  خدمتي  خالل  من 

نهاية هذا الف�ضل بلغ عدد املغاربة الذين يتوفرون 

على ا�ضرتاك واحد اأو اأكرث يف الهاتف املتنقل حوايل 

 9.78 % زيادة قدرها  43 مليون مغربي، مما ميثل   ،38
خالل �ضنة. ويف املقابل بلغت ن�ضبة النفاذ % 132. 

املتوا�ضل الأ�ضعار  اإىل االنخفا�ض  النمو  ويعزى هذا 

لكل  املتو�ضط  العائد  �ضعر  انتقل  حيث  املكاملات، 

احت�ضاب  دون  درهم   0.51 من   )ARPM  ( دقيقة 

الر�ضوم، يف مار�ض 2013  اإىل 0.34 درهم يف ومار�ض 

2014، اأي بانخفا�ض قدره % 33.
جناح  بف�ضل  منوها  االإنرتنت  حظرية  وا�ضلت  كما 

خدمة اجليل الثالث )3G( التي بلغ عدد م�ضرتكيها 

حاليا 5.5 مليون م�ضرتك ، وميثل هذا العدد ن�ضبة 

تبلغ  التي  لالإنرتنت  االجمالية  احلظرية  من   8 6 %
6،39 مليون م�ضرتكا، اأما ن�ضبة نفاذ االأنرتنت فتقدر 

بـ 19.45%. 

تراجعا  االإنرتنت  ل�ضبكة  الولوج  �ضعر  عرف  كما 

بدوره، حيث انخف�ض متو�ضط   الفاتورة  االإجمالية 

ال�ضهرية لالأنرتنت لكل زبون بن�ضبة  % 24،  اأي % 28 

  9% و    )3G( الثالث  اجليل  من  لالأنرتنت  بالن�ضبة 

 .ADSL بالن�ضبة لالأنرتنت

يف املقابل عرف الهاتف الثابت تراجعا يف ال�ضنوات 

هذه  يف  امل�ضرتكني  عدد  بلغ  اإذ  االأخرية،  القليلة 

انعقد  يوم  اجلمعة 14 مار�ض 2014 جمل�ض اإدارة 

رئا�ضة  املوا�ضالت حتت  الوطنية لتقنني  الوكالة 

كريان.  ابن  االإله  عبد  ال�ضيد  احلكومة،  رئي�ض 

اأمام  �ضانحة  فر�ضة  املنا�ضبة  هذه  و�ضكلت 

قطاع  تطورات  ال�ضتعرا�ض  الوكالة  مت�رصيف 

الوكالة يف جمال   ومهام  املغرب  االت�ضاالت يف 

التقنني. 

املغربية  اململكة  اأن  احل�ضيلة  خالل  من  يتبني 

تعميم  نحو  م�ضريتها  طماأنينة  بكل  توا�ضل 

اأف�ضل  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اإىل  الولوج 

املنطلق،  هذا  من  و  اجلميع.  لفائدة  و  الظروف 

متناغم  تطوير  حتقيق  على  الوكالة  ت�ضهر 

خدمات  من  املزيد  وتوفري  و�ضمان  لل�ضوق 

من  عدد  اأكرب  لفائدة  االأ�ضا�ضية  االت�ضاالت 

ال�ضاكنة وكذا مرافقة التطورات الرقمية التي 

ي�ضهدها العامل. 

ويف هذا ال�ضياق، ي�ضجل انت�ضار الهاتف املتنقل 

االإنرتنت منوا م�ضطردا. كما ت�ضجل اال�ضتعماالت 

التطور يف ظل مناف�ضة �رصيفة  نف�ض م�ضتوى 

ت�ضع امل�ضتهلك يف �ضلب اهتماماتها. وبالرغم 

يتعني  اأخرى  حتديات  هناك  املوؤ�رصات،  هذه  من 

رفعها.

تفعيل  موا�ضلة  هناك  املثال،  �ضبيل  فعلى 

والعايل جدا  العايل  لل�ضبيب  الوطني  املخطط 

اجليل  من  االت�ضاالت  �ضبكات  ن�رص  خالل  من 

الرابع )4G( و�ضبكاتwifi Outdoor  على املدى 

الخ.  الب�رصية...  االألياف  �ضبكات  ون�رص  القريب 

بالن�ضبة  ق�ضوى  اأهمية  ذات  االأورا�ض  هذه  كل 

التزام  وت�ضتدعي  ببالدنا  القطاع   مل�ضتقبل 

واإ�رصاك جميع املتدخلني.

اأي وقت  اأكرث من  اأ�ضبح جمال االت�ضاالت،  لقد 

لتناف�ضية  بالن�ضبة  حا�ضما  عن�رصا  م�ضى، 

االقت�ضاد الوطني ولتحقيق التنمية االجتماعية 

واالقت�ضادية للبلد باأكمله.

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�ضالت

متانة  �سوق الهاتف املتنقل والأنرتنت

افتتاحية

هناك اأي�سا

خدمة الأنرتنت :

اإقبال متزايد  على ال�رصعة

العايل  ال�ضبيب  ذات  املتنقلة  احللول  الزالت 

جدا ت�ضتاأثر باإقبال متزايد من لدن م�ضرتكي 

االأنرتنت. فقد بلغت ن�ضبة ا�ضرتاكات االإنرتنت 

% 71.03 من  التي جتمع بني "�ضوت + بيانات" 

ن�ضبة  اأعلى  م�ضجلة   ،3G االإنرتنت  حظرية 

ارتفاع �ضنوي بـ % 128.95. اأما حظرية االإنرتنت 

ADSL، التي متثل ح�ضة % 13.88  من �ضوق 
بـ  يقدر  �ضنويا  منوا  �ضجلت  فقد   االأنرتنت، 

 784  .886 بـ  يقدر  م�ضرتكني  بـعدد    22.7 %

م�ضرتك مع نهاية مار�ض 2014.
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حاليا  العامل  دول  من  عدد  فيه  ت�ضتغل  الذي  الوقت  يف 

على ن�رص �ضبكات اجليل الرابع )4G( ، تتطلع اأنظار املهتمني 

بالقطاع اإىل �ضبكات اجليل اخلام�ض)5G( وهي تكنلوجيا توفر 

�ضبكات ات�ضاالت متنقلة ذات تدفقات عالية من حيث عدد 

جيغابايت من البيانات يف الثانية الواحدة والتي قد ت�ضل اإىل 

1000 مرة اأ�رصع من �ضبكات االت�ضاالت املتنقلة الكال�ضيكية، 
مما يفتح اآفاقا جديدة اأمام تطوير جمال احلو�ضبة ال�ضحابية 

واملنازل الذكية والت�ضوير الثالثي االأبعاد.

 " اأكرث من 86،000 طالب مغربي ا�ضتفاد من برنامج 
''اإجناز'' منذ احداثه، اأي ما يقارب معدل تغطية 

اإجمالية يقارب % 84" 

الكلمة الرقم 

�شبكات

 )4G( اجليل الرابع

قالوا...

علـى اخلــط 

يوجد م�ضل�ضل ن�رص �ضبكات االت�ضاالت 

من تكنولوجيا اجليل الرابع )4G( باملغرب 

االنتهاء  فبمجرد  االأخرية.  مراحله  يف 

قبل  من  التحمالت  دفاتر  درا�ضة  من 

 11 املادة  يف  عليها  املن�ضو�ض  اللجنة 

من القانون رقم 96-24  املتعلق بالربيد 

عن  االإعالن  يف  �ضي�رصع  واملوا�ضالت، 

مناف�ضة ملنح تراخي�ض اإحداث وا�ضتغالل 

�ضبكات الهاتف املتنقل من تكنلوجيا 

اجليل الرابع )4G(. وعلى غرار الرتاخي�ض 

اآجاال  للمتعهدين  �ضيمنح  ال�ضابقة، 

اأن  على  �ضبكاتهم،  لن�رص  معقولة  

هذه  عرو�ض  ت�ضويق  يف  ال�رصوع  يتم 

التكنلوجيا مع بداية �ضنة 2015. 

�ضبكات  ن�رص   اأن  بالتذكري،  وجدير 

اإطار  يف  يدخل   ،  )4G( الرابع  اجليل 

لل�ضبيب  الوطني  املخطط  تفعيل 

يت�ضمن،  الذي  جدا  والعايل  العايل 

فتح  ال�ضبكات،  هذه  اىل  باالإ�ضافة 

�رصيط الرتددات wifi Outdoor  لفائدة 

اىل  للولوج  االت�ضاالت،  متعهدي 

مع  موازاة  العايل،  ال�ضبيب  �ضبكات 

منوذجية  م�ضاريع  عن  الوكالة  اإعالن 

لتزويد التجمعات ال�ضكنية ب�ضبكات 

االألياف الب�رصية وحتديد اإجراءات ربط 

التحتية  بالبنيات  اجلديدة   املباين 

لالت�ضاالت. 

مع نهاية �ضهر مار�ض 2014، ا�ضتهلك املغاربة 11.39 مليار دقيقة 

من مكاملات الهاتف املتنقل. مبتو�ضط �ضهري ي�ضاوي 88 دقيقة 

لكل زبون. وهو ما ميثل منوا بن�ضبة % 22  خالل �ضنة واحدة. كما 

انخف�ضت اأ�ضعار الهاتف املتنقل بن�ضبة 33٪

11.39

ال�سيد مولي حفيظ العلمي

وزير ال�سناعة والتجارة وال�ستثمارات 

والقت�ساد الرقمي
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)4G( تكنلوجيا اجليل الرابع

الأمن اللكرتوين

من  املعلومات  نظم  لأمن  العمومي  التدبري  اأ�سبح 

امل�رصع  اليها  عهد  التي  الوطني  الدفاع  اإدارة  اخت�سا�ض 

املعطيات  تبادل  على  وامل�سادقة  المن  مبهام  بالقيام 

اأن  علما  القانونية.  ال�سبغة  ذات  خ�سو�سا  اللكرتونية، 

هذه املهام  كانت من اخت�سا�ض الوزارة املكلفة بال�سناعة 

والتجارة وال�ستثمار والقت�ساد الرقمي والوكالة الوطنية 

لتقنني املوا�سالت فيما يخ�ض ت�سليم الرتاخي�ض والأذون 

�سحة  و�سمان  الت�سفري  وخدمات  بو�سائل  املتعلقة 

التوقيع الإلكرتوين. 

نـجاح

خدمة الأداء اللكرتوين

قبل  من  متزايد  اإقبال  اللكرتوين  الأداء  خدمة  ت�سهد 

املغاربة، فخالل الف�سل الأول من �سنة 2013 بلغ جمموع 

املعامالت على اخلط اأكرث من 219 مليون درهم م�سجلة 

بذلك منوا يقدر بـ %35  مقارنة مع نف�ض الفرتة من ال�سنة 

املن�رصمة. ففي املتو�سط،  ينجز كل م�سرت مغربي 2،14 

 538 ي�ساوي  اإنفاق  مبعدل  �سهر  كل  اخلط   على  عملية 

مليون درهم.

خمت�رصات



الألياف الب�رصية يف كينيا

فرع  لالأعمال،   MTN �رصكة  ا�ستثمرت 

ات�سالت كينيا مبلغ 9.2 مليون دولر لتو�سيع 

ال�سبكة احل�رصية لالألياف الب�رصية. وت�سمل 

باملناطق  الرئي�سية  املراكز  التو�سعة  هذه 

 Nakuru Kisumu، ذلك  يف  مبا  احل�رصية، 

 .Eldoret

اخل�شو�شية

قدمت ما يقرب من 000 10  �سكاية وطلب 

اىل   2013 �سنة  خالل  امللفات  اإىل  الولوج  

والـحريـات   لالإعـالميـات  الوطنيـة  اللجنـة 

بفرن�سا ، وفقا لتقرير ال�سلطة العليا. ويبني 

هذا الرقم الهام مدى حر�ض الفرن�سيني على 

حماية بياناتهم ال�سخ�سية.

عملية التحرير يف الطوغو 

الت�سالت  قطاع  حول  درا�سته  اأفادت 

 ،"Pyramid" الأبحاث  مكتب  اأجنزها  بالطوغو 

بهذا  الت�سالت  خدمات  اأ�سعار  معدل  باأن 

البلد هو الأعلى على �سعيد منطقة الحتاد 

اإفريقيا  غرب  لدول  والنقدي  القت�سادي 

 .   )Uemoa(

من  اثنني  على  �سوى  يتوفر  ل  البلد  فهذا 

م�سـغـلــي �سـبـكـات الهـاتـف املتنـقــل

اللذين    ،)Moov d'Etisalat و   Togocel  (

رقم   2013 �سنة  راكما  احتكارها،  بف�سل 

وتنتظر  دولر.  مليون   275 بـ  يقدر  معامالت  

الطوغو دخول م�سغل جديد. وقد تقدم كل 

املو�سوع،   يف  بطلب   Orange و    MTN من 

الت�سالت،  تنظيم  هيئة  الفكرة  وترف�ض 

فتح  العملية  هذه  عن  كبديل  ترغب  التي 

�سوق الت�سالت لرتاخي�ض م�سغلي �سبكات 

املحمول الفرتا�سية املو�سعة.

احلدث

اأخبار �رصيعة

لتقنني  الوطنية  الوكالة  احت�ضنت 

املوا�ضالت خالل �ضهر مار�ض 2014، ور�ضة 

املمار�ضات  ''اأف�ضل  مو�ضوع  حول  عمل 

الإقامة ناجحة ل�ضبكات النطاق العري�ض 

باملنطقة العربية''، وذلك لفائدة م�ضوؤويل 

بالدول  االت�ضاالت  تنظيم  هيئات  واأطر 

الور�ضة،  هذه  نظمت  وقد  العربية. 

لل�ضبكة  الدائمة  االأمانة  مع  بتن�ضيق 

العربية لهيئات تنظيم االت�ضاالت وتقنية 

االقليمي  املكتب  وبتعاون مع  املعلومات، 

العربي لالحتاد الدويل لالت�ضاالت.

من  جملة  اإىل  الور�ضة  خل�ضت  وقد 

التو�ضيات تلح على الفوائد االقت�ضادية 

النامية  الدول  التي تعود على  والتنموية 

النطاق  و�ضبكات  بنى  ن�رص  خالل  من 

على  للق�ضاء  االأ�ضا�ضية،  العري�ض 

والريفية  احل�رصية  املناطق  بني  الفجوة 

واعتماد اأف�ضل املمار�ضات واالأطر التنظيمية 

على  واملحفزة  املواكبة  املرنة  والت�رصيعية 

ت�ضهيل  اأجل   من  والتمويل  اال�ضتثمار 

من  ميكن  مما  العري�ض  النطاق  �ضبكات  بناء 

�رصيع  ب�ضكل  ال�ضبكات   هذه  خدمات  ن�رص 

وفعال واالعتماد على االختيارات االقت�ضادية 

واملناف�ضة.  التكلفة  معيار  على  تقوم  التي 

اأهمية  اإىل  املتدخلون  اأ�ضار  ذلك  جانب  اإىل 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  �رصاكات  اإبرام 

وتقدمي  التمويلية  االمكانات  ال�ضتك�ضاف 

خدمات ب�ضعر معقول وجودة يف امل�ضتوى.

معتمدون  خرباء  الور�ضة  هذه  يف  �ضارك   

الدويل  والبنك  الدويل لالت�ضاالت  من االحتاد 

االدارات  من  بعدد  وخمت�ضون  وجامعيون 

العربية ذات ال�ضلة.

�سبكات النطاق العري�ض باملنطقة العربية

3/4

العدد اخلام�ض • يونيو 2014



ي�ضهر ق�ضم الولوج والربط البيني على امل�ضاهمة 

االت�ضاالت  الأ�ضواق  متناغمة  تنمية  بلورة  يف 

الربط  عمليات  على  املرتتبة  املنازعات  وت�ضوية 

البيني ل�ضبكات املتعهدين.

قواعده  ت�ضع  الذي  البيني*،  الربط  جمال  ويعد 

وحتدد �رصوطه الوكالة الوطنية لتقنني املوا�ضالت، 

منها  الغاية  التقنني،  جمال  يف  حقيقية  رافعة 

الو�ضول اىل اأ�ضعار منخف�ضة لفائدة امل�ضتهلك.

العامة لتنمية قطاع  التوجهات  فتنفيذا ملذكرة 

جملة  الوكالة  حددت   ،2013 اأفق  يف  االت�ضاالت 

من املقت�ضيات خ�ضو�ضا بالن�ضبة ل�رصوط البيع 

ملختلف  بالن�ضبة  االنتهاء  واأ�ضعار  بالتق�ضيط 

ال�ضبكات. ابتداء من منت�ضف �ضنة 2010، وبفعل 

املراجع   ،2010-2013 ال�ضنوات  املتعدد  التاأطري 

تخفي�ضات  االنتهاء**  اأ�ضعار  عرفت   ،2011 �ضنة 

مرتاكمة بلغت  86 %  بالن�ضبة ل�ضبكات الهاتف 

 *�ضعر الربط البيني، هي االأتاوى التي يدفعها املتعهد )اأ( اىل متعهد اآخر )ب( مقابل مترير مكاملات م�ضرتكي املتعهد )اأ( اإىل زبناء املتعهد )ب(

**يق�ضد باأ�ضعار االإنتهاء، اأ�ضعار املكاملات الواردة من املتعهد )اأ( املنتهية ب�ضبكة متعهد )ب(. 

 " FTTH  ،ي�ضطلح عليها يف اللغة االإجنليزية

والتي تعني حرفيا بالفرن�ضية "االألياف اإىل املنزل 

ال�ضلكية  االت�ضاالت  �ضبكة  عن  عبارة  وهي   ،"
اإىل  تنتهي  الب�رصية  االألياف  من  والال�ضلكية 

الرابط  اجلزء  اأي  املحلية  احللقة  امل�ضرتك.  منزل 

ال�ضوئية  التفرع  نقطة  و  الهاتف  بني مق�ضم 

اأن  ميكن  امل�ضرتك   م�ضكن  وبني  بينه  الواقعة 

تتم بوا�ضطة االلياف الب�رصية اأو من خالل اعادة 

ا�ضتغالل ال�ضبكات النحا�ضية  املوجودة، مما يتيح 

100 مرة  يفوق  اأي ما  2 جيغابت   اىل  الو�ضول 

ال�ضبيب الذي يوفره ADSL عرب احللقة املحلية.

الثابت  الهاتف  ل�ضبكات  بالن�ضبة    % و85  املتنقل، 

الهاتف  ل�ضبكات  بالن�ضبة   %  66 و  حمدود  بتنقل 

الثابت. 

ومع انتهاء عملية  التاأطري التعريفي اجلديد، �ضرتاكم 

  70% اىل  �ضت�ضل  تخفي�ضات  االنتهاء  اأ�ضعار 

بالن�ضبة ل�ضبكات املتنقل و %40 بالن�ضبة ل�ضبكات 

الثابت. وياأخذ حجم هذه التخفي�ضات بعني االعتبار 

طبيعة ال�ضبكات، وم�ضتويات الربط البيني وخا�ضية 

كل متعهد.

 )SMS( كما عرفت اأ�ضعار الر�ضائل الن�ضية الق�ضرية

بدورها انخفا�ضات متتالية  بلغت ن�ضبة %51 . ومع 

�ضرتاكم  اجلديد،  التعريفي  التاأطري  عملية   انتهاء 

اأ�ضعار االنتهاء تخفي�ضات �ضت�ضل اىل 71%.

 كما ي�ضتغل ق�ضم الولوج والربط البني على ور�ض 

اأن  تق�ضيم وفتح احللقة املحلية على املناف�ضة بعد 

ما يجب معرفته عن 

�سبكات الألياف الب�رصية

FTTH اإىل املنزل

بطاقة زيارة
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ق�سم الولوج والربط البيني


