
حديدية للمتعهدين. و �شيتم الت�شجيع على عرو�ض 

احلملة اخلا�شة بالتقا�شم .

اأحد  اأن  ُعلم  القرار،  بعد  ما  ملرحلة  ا�شتباق  ويف 

املتعهدين قد يبا�رش قبل متم ال�شنة اجلارية باإطالق 

عر�شه اخلا�ض ب ADSL بعد و�شع امل�شائل التقنية 

و التجارية و اللوج�شتية لهذا العر�ض.

اأقدمت  فقد  التق�شيم،  لقرار  ال�شياق  نف�ض  ويف   

الوكالة اأي�شا على تبني قرار لنف�ض الأهداف، يتعلق 

حتى  املمتدة  الب�رشية  الألياف  �شبكات  ببنيات 

.) FTTH ( امل�شرتك اأو ما ي�شمى

التدبري  جلنة  بقرار  املتتبعون  و  ال�شحافة  اأ�شادت 

بالوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت ال�شادر بتاريخ 

خلق  الأخري  هذا  �شاأن  من  اأن  اإذ   ،2014 يونيو   16
و  العايل  ال�شبيب  �شوق  داخل  فعلية  تناف�شية 

العايل جدا و ذلك بتمكني كل املتعهدين من الولوج 

اإىل احللقة املحلية بدون اأي تقييد.

حت�شني  من  اأي�شا  القرار  هذا  ن  �شيمكِّ الواقع،  ويف 

ت�شجيع  وكذا  اخلدمات  وجودة  الأ�شعار  م�شتوى 

طرف  من  املقدمة  العرو�ض  خالل  من  الإبتكار 

لإت�شالت  املحلية  احللقة  فاإن  وهكذا،  املتعهدين. 

املغرب �شتفتح يف وجه باقي املتعهدين كي يت�شنى 

لهم ت�شويق عرو�ض ADSL ثالثية امل�شمون ي�شل 

التلفزة  و  الأنرتنيت  100 ميغا وت�شم  اإىل  �شبيبها 

و املكاملات.

القرار،  الأكرب من هذا  امل�شتفيد  امل�شتهلك  ويبقى 

عرو�ض خمتلفة  بني  الإختيار  باإمكانه  �شي�شبح  اإذ 

باأنرتنيت  املتعلقة  تلك  خا�شة  الثابت  للربط 

ال�شبيب العايل.

كما يوفر هذا القرار ظروفا ت�شمن الولوج ال�رشيع 

ذلك.  يف  الراغبني  للمتعهدين   ADSL ال  ل�شوق 

ذلك  يف  مبا  التحتية  البنيات  تقا�شم  قواعد  اأن  اإذ 

القماطر  و  حتديدها  �شيتم  املدنية،  الهند�شة 

احلديدية )وهي جتهيزات ين�شئها كل متعهد مبقربة 

وتوزيع  جتميع  اأجل  من  ال�شكنية  العمارات  من 

تقا�شمها  �شيتم  امل�شرتكني(  على  الربط  خيوط 

املزمع  املن�شئات  اأما  اأو�شع.  نطاق  على  ون�رشها 

اإجنازها م�شتقبال، فيتوجب فيها التوفر على قماطر 

منحاه  باملغرب  الت�شالت  قطاع  يوا�شل 

نحو  م�شريته  يوؤكد  و  الإيجابي  الت�شاعدي 

اآخر  ح�شب  و  املهنية.  و  التطور  من  مزيد 

املقبلة.  �شنوات  الأربع  تخ�ض  التي  التوقعات 

الأوىل  املرتبة  املغرب  ي�شغل  اأن  املرجح  من 

لقطاع  املر�شودة  املبالغ  حيث  من  اإفريقيا 

ترتفع  اأن  املنتظر  من  و  الإعالم.  تكنولوجيا 

550 مليون دولر مبتم  اإىل حوايل  الأخرية  هذه 

اإرتفاع �شنوية مركبة  �شنة 2018، اأي بن�شبة 

قدرها ٪12.

وراء هذه الدينامية، جند اأغلبية املقاولت الأكرث 

القطاع  يليها  الت�شالت،  قطاع  يف  حيوية 

الطلب  دعم  توا�شل  فهي  الدولة،  اأما  املايل. 

عرب تهيئة البنية التحتية امل�شرتكة و تعميم 

.) e-gov ( ن�رش مبادرة احلكومة اللكرتونية

اإذ  املوا�شالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  و 

الإعالم  تكنولوجيا  قطاع  جلعل  دوما  ت�شعى 

الإقت�شادية  القطاعات  لباقي  تنمية  قاطرة 

و كذا امل�شتعملني، فهي تويل اأهمية خا�شة 

البنية  يف  املنجزة  الإ�شتثمارات  لفعالية 

الأمر  تعلق  �شواء  القطاع.  لهذا  التحتية 

ت�شعى  الوكالة  فاإن  الت�رشيع،  اأو  بالتقنني 

با�شتمرار اإىل تر�شيد الإ�شتثمارات عرب التكامل 

كذا  و  ا�شتعمالها  تقا�شم  و  اإجنازها  يف 

توجيهها نحو اأحدث التكنولوجيات.

التي  و  تفعيلها  يجب  اأخرى  رافعات  فهنالك 

من �شاأنها اأن ت�شمن ملدة اأطول هذه الطفرة 

الإ�رشاع  مقدمتها  القطاع. يف  يعرفها  التي 

املقاولت  اإدماج  العمومية،  الربامج  بتفعيل 

تكنولوجيا  خدمات  يف  املناولة  عرب  ال�شغرى 

م�شايرة  على  باخل�شو�ض  العمل  و  الإعالم 

التكوين ملتطلبات ال�شوق.

نعم، �شحيح اإن بالدنا حققت م�شارا م�رشفا 

حتى الآن، لكن طموحنا يظل اأكرب.

قراءة ممتعة !  

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت

ح�سمت الوكالة يف تق�سيم احللقة املحلية

افتتاحية

ماذا يعني التق�سيم ؟

عملية  هو  الت�شالت  ميدان  يف  التق�شيم 

التحتية  البنيات  تقا�شم  مبوجبها  يتم 

املمتدة  الربط  ومعدات  املدنية  للهند�شة 

متعاهدين يف  عدة  من طرف  امل�شرتك،  حتى 

اإزدواجية  تفادي  ذلك  من  الهدف  و  واحد.  اآن 

الباه�شة  لتكلفتها  نظرا  التحتية  البنيات 

�شواءا للمتعهدين اأو امل�شتعملني.

توؤطر  قوانني  اعتماد  على  الدول  كل  اأقدمت 

اقت�شام البنيات التحتية و اجبار املتعهدين يف 

كل ذلك من طرف الهيئات املكلفة بال�شبط 

و التنظيم.
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البنيات التحتية االإت�صاالت
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 " اإن من �ساأن تعزيز �سلطة هيئة التقنني لقطاع 
االت�ساالت ال�سماح بالتوفر على اأداة ردعية متكن 

من تفادي اأي جتاوز من طرف املتعهدين" 

قالوا...الكلمة الرقم 

علـى اخلــط 

الوطنية   بالوكالة  املنوطة  املهام  اإطار  يف 

جودة  بتتبع  واملتعلقة  املوا�شالت  لتقنني 

اخلدمة ) QoS ( املقرتحة من طرف املتعهدين، 

تقوم الوكالة بانتظام بحمالت قيا�ض و ك�شف 

عن موؤ�رشات اجلودة التقنية خلدمة الت�شالت.

يف هذا ال�شياق، اأجريت حملة 2014 ما بني 17 

مار�ض و 10 اأبريل املن�رشم. و قد همت خدمة 

و   2G الثاين  اجليل  ب�شبكات  ال�شوت  نقل 

الثالث 3G املتوفرة لذى املتعهدين : اإت�شالت 

املغرب و ميديتل و وانا كوربوريت.

توؤكد املوؤ�رشات التي مت قيا�شها  من الولوجية 

اإىل اخلدمة، و من ا�شتمراريتها بدون انقطاع، 

توفرها و كذا من جناعتها. و هي تهم  و من 

من ال�شوت ) ن�شبة الف�شل، ن�شبة الإنقطاع، 

ن�شبة النجاح(. 

قيا�ض   39996 ب  القيام  مت  املجموع،  يف  و 

26 مدينة من  بروتوكول معتمد همَّ  ح�شب 

ربوع اململكة ) كربى، متو�شطة و �شغرى( وكل 

مقاطع الطريق ال�شيار و ال�شكك احلديدية 

وكذا 19 مقطعا من الطرق الوطنية.

و عالوة على التحقق من مطابقة النتائج 

لها  يخ�شع  التي  النوعية  لالإلتزامات 

املتعهدون يف دفاتر التحمالت، فاإن الوكالة 

جتري اأي�شا مقارنة دقيقة بني نتائج احلملة 

اجلارية و نظريتها خالل ال�شنة املن�رشمة.

نقط  الرتاجع يف  بالتحديد  اأثبت  ما  هذا  و 

 2013 مع  مقارنة  ال�شنة  هذه  موؤ�رشات 

  3G ب�شبكات  يتعلق منها  خ�شو�شا فيما 

مواقع  جميع  يف  و  املتعهدين  كل  لدى 

القيا�ض.

و ملعرفة كل تفا�شيل هذه احلملة املدونة يف 

التقرير امللخ�ض الذي اأعدته الوكالة. التقرير 

متوفر للتنزيل مبوقعنا اأنرتنيت عرب الرابط :

ح�شب اآخر الأرقام التي ن�رشتها الوكالة عن الن�شف الأول من 

بغ�ض  الأنرتنيت،  خدمة  امل�شرتكني يف  عدد  فاإن   ،2014 ال�شنة 

النظر عن تكنولوجيا الربط، يقارب 7٫8 مليون م�شرتك، مما بعني 

اأن م�شتعملي ال�شبكة يف تزايد مطرد اإذ ناهز عددهم يف 2013 

اأزيد من 16٫3 مليون �شخ�ض كيفما كان املكان اأو نوع الربط.

8ماليني 
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موؤ�رصات عن و�سعية ال�سبكة

جودة اخلدمة )QoS( حملة 2014

http://www.anrt.ma/sites/default/
files/2014-QoS-2G-3G-fr.pdf.

IT < TIC < NTIC
 :  NTIC  يف ما�شي قريب، وُجدت كلمة

                                                    كبديل حديث عن الكلمة 

املتقادمة "Télématique". لكن �رشيعا ما حتولت اإىل TIC اإذ ُحدف 

و�شف "Nouvelles" من تكنولـوجيـا داخلـة يف عقدهـا الثـالـث.

موؤخرا، �شهد التالقي احلا�شل بني الإعالميات من جهة و الت�شالت 

من جهة ثانية وال�شبكات الإجتماعية من جهة ثالثة، بروز الكلمة 

الق�شرية "TI" التي اأ�شبحت �شمنيا ت�شري اإىل التوا�شل دون احلاجة 

.)Communication) "C"  حلرف

على  الإجنليزية  ال�شيغة  طغت  فقد  العاملية،  الرموز  وككل 

          .IT : على الكلمة احلالية 
َ
مرادفتها الفرن�شية لتُبقي

 de l'Information et des Communications
Nouvelles Technologies

1- ماذا يق�سد بالرتددات؟
الرتددات  طيف  فبف�سل  ما.  لبلد  الناذرة  الطبيعية  باملوارد  اأحيانا  الرتددات  تُنعت 

البث  الثابت،  )النقال،  الهريتيزية  االت�ساالت  خدمات  كل  تتم  الراديوكهربائية، 

ال�سمعي الب�رصي و املالحة اجلوية و خدمات االأقمار االإ�سطناعية و االأمن العام...(.

و ت�سهد التطبيقات امل�ستغلة لطيف الرتددات تزايدا يوما بعد يوم اعتبارا للتطور 

اأكرب التحديات بالن�سبة ل�سلطات التقنني  اأن  اإذ  التكنولوجي يف ميدان االت�ساالت. 

اأ�سبح اليوم البحث و تاأمني الطيف ال�ستعماله يف اجليل املقبل من �سبكات النقال.

2- ما هي االإ�ستعماالت امللمو�سة للرتددات؟
حياتنا  من  خمتلفة  جوانب  يف  متعددة  اإ�ستعماالت  الراديوكهرائية  الرتددات  جتد 

البومية.

قنوات  ا�ستقبال  و  بيننا  املعلومات  تداول  و  التوا�سل  ميكننا  االأخرية  هذه  بف�سل  و 

الطب.  و  العلمي  امليدان  يف  االأهمية  بالغة  اإ�ستعماالت  وكذا  التلفزة،  و  الراديو 

يف  عنها  االإ�ستغناء  ميكن  ال  تطبيقات  لها  و   GPS اأنظمة  عرب  تر�سدنا  فالرتددات 

املالحة البحرية و اجلوية، و املحطات االأر�سية كما ت�ساعد امل�سالح االإدارية و االأمنية 

تن�سط  التي  املقاوالت  من  العديد  اأن  الوطني. كما  الرتاب  فوق  ن�ساطها  مزاولة  يف 

على امل�ستوى الوطني مثل االأبناك تعتمد ب�سكل كبري على التوا�سل عرب الرتددات. 

خمتلف  تطوير  و  الرقمية  الهوة  تقلي�ص  يف  ت�ساهم  الرتددات  فاإن  عام  ب�سكل  و 

القطاعات.

3- اأين يكمن دور الوكالة يف هذا امليدان؟
يف املغرب، يعد طيف الرتددات جزءا من امللك العام للدولة. لهذا كلفت هذه االأخرية 

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت بتدبريه و ذلك مبوجب القانون رقم 24-96

و هكذا فدور الوكالة يتمثل يف :

- اأن�سطة االإعداد و ت�سميم طيف الرتددات ) تبني و حتيني املخطط الوطني للرتددات، 

اإعادة تهيئة طيف الرتددات الإدخال �سبكات وخدمات جديدة...(؛

- اأن�سطة تعيني الرتددات للجهات التي تطلب ذلك؛

- اأن�سطة التن�سيق الدويل للرتددات؛

ال�سكايات  و  الت�سوي�ص  حاالت  معاجلة  الراديوكهربائية،  الرتددات  طيف  مراقبة   -

املتعلقة باالإ�سعاعات امل�رصة بال�سحة.

م�سطفى ب�سي

رئي�ض ق�شم طيف الرتددات 

3ثالثة اأ�سئلة لـ...
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املغرب  العربي.  بالعامل  اأنرتنيت 

يت�سدر البلدان االأقل �سعرا. 

احلديثة  الدرا�سة  خال�سة  به  جاءت  ما  هذا 

 Arab الدرا�سات  مكتب  طرف  من  اأجريت  التي 

اأ�سعار  والتي همت مقارنة   ،Advisors  Group
االأنرتنيت ب 19 بلدا عربيا.

حتت عنوان " اأ�سعار ال ADSL بالعامل العربي :

هذه  اأبرزت   ،"2014 �سنة  عن  جهوية  مقارنة 

الدرا�سة اأن املغرب يحتل ال�سدارة متبوعا بتون�ص 

يف املرتبة الثانية وتليهما كل من م�رص و اجلزائر. 

اأما املرتبة االأخرية فتحتلها العراق. و جتدر االإ�سارة 

اإىل اأن ال�سعر املتو�سط لالأنرتنيت بالعامل العربي 

يقارب 736٫4 دوالرا �سنويا. 

يتبنون  فرن�سي  مليون   6٫5 من  اأزيد 

: 4G  اجليل الرابع

�سنة فقط بعد اإطالقها، تعرف �سبكات النقال من 

اجليل الرابع )4G( اإقباال كبريا من طرف الفرن�سيني. 

اأن هذه التكنولوجيا اجلديدة  اإذ ي�سهد جمملهم 

ب�رصعة  فيديوهات  و  �سور  حتميل  من  متكنهم 

كبرية تفوق اأحيانا �رصعة الربط الثابت. و ينتج عن 

امل�سرتكني  بني  املتداولة  املعطيات  حجم  اأن  ذلك 

)4G( يعادل 50٪ حتى 100٪ اأكرث من ما يتداوله 

غري  االإقبال  هذا  �سوء  على   .3G/2G م�سرتكو 

 17000 اإقامة  على  املتعهدون  اأقبل  امل�سبوق، 

هوائية 4G فوق جمموع الرتاب الفرن�سي. اأما عن 

املتو�سط  يف  تتعدى  ال  فهي  املعرو�سة  االأ�سعار 

مبلغ 20 يورو للح�سة اجلزافية.

يف  به  مرخ�ص   4G و   3G اإ�ستعمال 

املجال اجلوي الفرن�سي :

اأعلنت هيئة تقنني االت�ساالت االإلكرتونية و الربيد 

الطريان  ل�رصكات  الرتخي�ص  عن   )  ARCEP  (

باإمكانية  الفرن�سي  اجلوي  للمجال  امل�ستعِملة 

حني  زبنائها  لفائدة   4G/3G الربط  اإقرتاح 

تواجدهم على علو يفوق 3000 مرت. خرب �سار اإذن 

مل�ستعملي الطائرة خ�سو�سا الذين يقنطون من 

على  طائرتهم  تتوفر  اأن  �رصط  على  الرحلة  مدة 

املعدات الالزمة.

احلدث

دوليـــا

انعقد  اجلاري،  �شبتمرب  من  الثامن  يف 

بالرباط اللقاء املختلط الثامن الذي يهتم 

بق�شايا التعاون بني موؤ�ش�شتنا و الوكالة 

 .)ANFR  ( بفرن�شا  للرتددات  الوطنية 

الدين  عز  ال�شيدان  الإجتماع  معا  تراأ�شا 

املنت�رش بالله عن اجلانب املغربي و جون بيري 

.ANFR لوبا�شتور رئي�ض جمل�ض اإدارة ال

للتعاون  امتدادا  اللقاء  هذا  يعترب  و 

على  التوقيع  مت  اأن  بعد  املوؤ�ش�شتني  بني 

�شنة  يف  الطرفني  بني  اإتفاق  بروتوكول 

2001. من بني النقاط التي متت مناق�شتها، 
امل�شادقة على برنامج التدريب و التكوين 

 ،2016 و   2014 بني  ما  املمتدة  للفرتة 

التنظيمية  و  التقنيـة  اجلوانب  كذا  و 

املتعلقـة باملقاربة اجلديـدة لتدبـري طيف

        ، "L i c e n s e d  S h a r e d   A c c e s s "   L S A
 و ال�شبـكـــات امل�شتغــلـــة للـفـ�شـــاء

الأبــيــــــ�ض مــــن الــطـــــيـــــــــف

�رشائط   ، "White  Space   Networks "
تطوير   ،LTE الرابع  باجليل  اخلا�شة  الرتددات 

البث التلفزي الرقمي الأر�شي، تدبري املكا�شب 

الرقمية  )Dividende numérique( و جملة 

بلتح�شري  ال�شلة  ذات  املوا�شيع  من  اأخرى 

اجلاري ملوؤمتر CMR 2015 املزمع اإنعقاده بني 2 و 

27 نوفمرب القادم بجنيف.
على  للوقوف  فر�شة  اأي�شا  اللقاء  هذا  كان 

ح�شيلة ما مت اإجنازه يف اإطار بروتوكول التفاق 

بني املوؤ�ش�شتني و برجمة دورات تكوين جديدة 

ل�شالح بلدان فرنكفونية وق�شايا اأخرى تهم 

اآفاق تقوية التعاون امل�شرتك.  

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت والوكالة الوطنية للرتددات

بفرن�سا يعقدان جمعهما املختلط الثامن 
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الوطنية  بالوكالة  املنوطة  املهام  اإطار  يف 

ال�شق  منها  خ�شو�شا  املوا�شالت  لتقنني 

التنظيمي، قامت هذه الأخرية باإعداد م�رشوع 

اأ�شماء  لتدبري  القانوين  الطار  يحدد  قرار 

) التمديد الرتابي  و ". املغرب"   ".ma" املجالت

فعلى  املغربي  الأنرتنيت  جمال  يحدد  الذي 

البلجيكي،  املجال  تخ�ض   ".be" املثال،  �شبيل 

"tu." املجال  التون�شي، اإلخ(.
ميثاق  القرار  هذا  م�رشوع  �شيعو�ض  و 

ت�شهد ال�شبكة العنكبوتية �شبه ثورة تطال اأ�شماء جمالت 

الأنرتنيت ) ت�شمية + متديد (، اإذ اأ�شبح باإمكان جميع لغات 

املعتمد  الرمز   (  ASCII برمز  املحددة  غري  احلروف  و  العامل 

احلروف  هذه  �شمن  من  جند  املعلومات(.  لتداول  الأمريكي 

بع�ض احلروف امل�شددة اجلاري بها العمل يف العديد من اللغات 

الأروبية و احلروف الأبجدية العربية و غريها من اللغات.

)اأي  ُمَعومل  جمال  كل  حتويل  يتم  التقنية،  الناحية  من 

اإىل تركيبة معرب عنها برمز  )ASCII حمرر بحروف غري الرمز

 www.télécommunications.ma : على �شبيل املثال .Punycode
الإ�شارة  جتدر  و   xn-tlcommunications-bqbb. اإىل  تتحول 

اإىل اأن معظم حمركي البحث احلديثني كاإنرتنيت اإك�شبلورر 

تطابق  على  تتوفر  واأخرى   3.0 فايرفوك�ض  و  كروم  كوكل  و 

ا�شتغال مع اأ�شماء املجالت املعوملة هذه. عو�ض ا�شتعمال 

ا�شتعمال مفردات  اأو  ي�شع اجلميع فهمها  اأجنبية ل  لغات 

قريبة النطق لكن ل تعك�ض هوتنا، اأ�شبح اليوم باإمكان كل 

اأن يتملكوا �شبكة الأنرتنيت ليجعلوا منها  �شعوب العامل 

ل�شان تعبريهم اخلا�ض بكل املقايي�ض. لتقدمي  النطاقات  اأ�سماء  موزعي  مع  اإجتماع 

القاعدة اجلديدة 

جزء  يف  ينبني  اإذ  حاليا،  به  املعمول  الت�شمية 

دوليا  بها  املعرتف  املمار�شات  على  منه  مهم 

مو�شوع  كانت  التي  املالحظات  عن  ف�شال 

الطلب العمومي للتعليق الذي اأطلقته الوكالة 

بتاريخ 17 يونيو 2014.

فرباير  يف  الوكالة  قامت  ذلك،  مع  مبوازاة  و 

املن�رشم باإبرام اتفاق مع ات�شالت املغرب و الذي 

تتوىل مبوجبه هذه الأخرية التدبري الفني و الإداري 

 7 ملدة  وذلك   ".ma" اجلديدة  املحورية  للقاعدة 

�شنوات وفق دفرت حتمالت خا�ض.

املحورية  بالقاعدة   العمل  اأ�ش�ض  و�شع  فرتة  خالل 

اجلديدة لتدبري اأ�شماء املجالت "ma."، ت�شهر الوكالة 

مب�شاألة  واملعنيني  الرئي�شيني  الفاعلني  اإ�رشاك  على 

اأ�شماء  م�شوقو  منهم  خ�شو�شا  هذه،  التدبري 

دعوة  على  الوكالة  اأقدمت  فقد  وهكذا،   . املجالت 

كل الن�شطاء املعنيني بهذا املو�شوع اإىل اجتماع مت 

فيه تقدمي القاعدة املحورية اجلديدة وطلب امل�شاركة 

و العمل على تفعيل مقت�شياتها.       

بطاقة زيارة

".ma" من يتوىل تدبري اأ�سماء املجاالت

باإيجاز

املعهد الوطني للربيد و املوا�سالت يحتفل بالدفعة 21 من مهند�سي الدولة

نظم املعهد الوطني للربيد و املوا�شالت يوم 17 يونيو املن�رشم حفل توزيع �شهادات التخرج على ال 220 مهند�شا الذين ي�شكلون الدفعة 21 للمعهد. 

و قد تراأ�ض ال�شيد حممد عبو، الوزير املنتدب لدى وزير ال�شناعة و التجارة و الإ�شتثمار و الإقت�شاد الرقمي، املكلف بالتجارة اخلارجية. و ح�رش احلفل 

اأي�شا ال�شيد املنت�رش بالله، املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت و ال�شيد بدر الدين بن عامر مدير املعهد وكذا عدة �شخ�شيات من بينها  

ممثلو اجلاليات لبلدان �شديقة.

زبناء الهاتف املتنقل، بادرو اإىل حتديد هويتكم !

حتديد هوية م�شرتكي الهاتف املتنقل". وتعترب الإجراءات  تطلق الوكالة يف �شهر �شتنرب اجلاري حملة عن طريق ال�شحافة الوطنية تتعلق بعملية " 

اجلديدة لهذه العملية �شارية املفعول منذ فاحت اأبريل 2014. و قد ُمنح اأجل �شنة انطالقا من ذلك التاريخ لفائدة املتعهدين كي يقوموا بتحديد هوية 

�شامل ملجموع م�شرتكيهم. عند انق�شاء هذا الأجل، يتعر�ض امل�شرتكون الذين مل يتم حتديد هويتهم اإىل احلد من ولوجهم خلدمات املتنقل.

  
و الهدف من هذه احلملة الإعالمية هو دعوة زبناء الهاتف املتنقل اإىل حتديد هويتهم و اإر�شادهم بخ�شو�ض امل�شطرة املتبعة يف هذا الباب. 
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اأ�سماء املجال الـُمَعوملـة اأو 
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