
كما ن�شجل كذلك التطور الإيجابي الذي عرفته حظريتا امل�شرتكني 

يف خدمة الأداء الالحق )2,32 مليون م�شرتك بنمو �شنوي قدره 9%( 

ويف خدمة الأداء امل�شبق )41,79 مليون م�شرتك بنمو قدره 3,7%(.

قد  الثابت  الهاتف  خدمة  يف  امل�شرتكني  حظرية  فاإن  واأخريا، 

انخف�شت بن�شبة تناهز %15 )2,49 مليون م�شرتك مبا فيها 810.440 

بالهاتف الثابت ذي التنقل املحدود(.

 اأما فيما يخ�ص حظرية امل�شرتكني يف خدمة الأنرتنيت، فاإنها بلغت 

%30، م�شجلة بذلك  9,97 مليون م�شرتك، بن�شبة نفاذ قدرها  زهاء 

ن�شبة منو �شنوي بـ %72,6. وميثل عدد امل�شرتكني يف خدمة الأنرتنيت 

اجليل الثالث ن�شبة %90 من العدد الإجمايل للم�شرتكني يف خدمة 

الأنرتنيت ب�شفة عامة، م�شجال ارتفاعا �شنويا بن�شبة قدرها 82%. 

اأما عدد امل�شرتكني يف خدمة الأنرتنيت من نوع ADSL، فقد �شجل 

بدوره منوا �شنويا فاق 17,6%.

 9,2% بن�شبة  الدويل  العابر  الأنرتنيت  ارتفعت �شعة �رشيط  وختاما، 

بحيث انتقلت من Gbps 412 عند متم �شنة 2013 اإىل Gbps 450 مع 

نهاية �شنة 2014.

خدمات  خمتلف  لأ�شعار  جديدة  بتخفي�شات   2014 �شنة  متيزت 

الت�شالت وتزايد ال�شتعمالت وارتفاع عدد امل�شرتكني يف خدمتي 

الهاتف املتنقل والأنرتنيت. وقد انخف�شت اأ�شعار املكاملات املتنقلة 

املتو�شط  العائد   ،2014 �شنة  نهاية  عند  بلغ،  كما   ،22% بن�شبة 

0,32 درهم دون  بالن�شبة ملكاملة متنقلة                 للدقيقة 

احت�شاب الر�شوم للدقيقة، مقابل 0,41 درهم دون احت�شاب الر�شوم 

للدقيقة، عند متم �شنة 2013.

خدمة  يف  زبون  لكل  املتو�شطة  الفاتورة  انخف�شت  جانبها،  من 

الر�شوم  احت�شاب  دون  درهما   23 لتبلغ   ،36% بن�شبة  بالأنرتنيت 

احت�شاب  دون  درهما   36 مقابل   ،2014 �شنة  نهاية  عند  �شهريا 

الر�شوم مع متم �شنة 2013. كما �شجلت الفواتري ال�شهرية خلدمة 

الأنرتنيت من اجليل الثالث )3G( ومن نوع ADSL، انخفا�شا بلغ على 

التوايل ن�شبتي %14 و5%. 

وعلى العك�ص من ذلك، عرف العائد املتو�شط للدقيقة بالن�شبة 

بحيث   ،2014 �شنة  خالل   13% ن�شبته  بلغت  ارتفاعا  ثابتة  ملكاملة 

انتقل من 0,69 درهم دون احت�شاب الر�شوم للدقيقة اإىل 0,78 درهم 

دون احت�شاب الر�شوم عند نهاية �شنة 2013.

املتو�شط  ال�شتعمال  ا�شتمر  فقد  لال�شتعمالت،  بالن�شبة  اأما 

ال�شهري ال�شادر عن كل زبون يف اخلدمة املتنقلة يف الرتفاع، حيث 

بلغ عدد الدقائق امل�شتهلكة �شهريا من طرف كل زبون 92 دقيقة 

�شنة  خالل   11% قدره  بارتفاع  اأي   ،2014 �شنة  خالل  املتو�شط  يف 

واحدة. من جهتها، ناهز عدد الر�شائل الن�شية الق�شرية املتبادلة 

20 مليار ر�شالة، اأي بارتفاع بلغ %74,2 خالل �شنة واحدة.

املتو�شط  ال�شتعمال  عرف  الثابت،  الهاتف  يخ�ص  فيما  اأما 

ال�شهري ال�شادر عن كل زبون انخفا�شا بن�شبة %3 يف �شنة واحدة، 

بحيث انتقل من 125 دقيقة عند نهاية �شنة 2013 اإىل 121 دقيقة 

عند متم �شنة 2014. وبالن�شبة حلجم احلركة ال�شوتية ال�شادرة، 

فقد عرف انخفا�شا قدره %16 )4 مليار دقيقة(.

اأما على �شعيد تطور عدد امل�شرتكني، فقد ارتفعت حظرية الهاتف 

املتنقل بن�شبة %4 خالل �شنة 2014، حيث بلغ عدد امل�شرتكني يف 

بالدنا، مع متم 2014, 44,11 مليون م�شرتك، اأي بن�شبة نفاذ قاربت 

.133%

�شنة  بداية  باملغرب  الت�شالت  قطاع  يعرف 

حبلى بالأحداث. فقد بتت جلنة التدبري للوكالة 

الكيفيات  يف  املوا�شالت  لتقنني  الوطنية 

املحلية  احللقة  لتق�شيم  والتقنية  التعريفية 

من اأجل طرح عر�ص باجلملة للولوج اإىل احللقة 

لت�شالت  الفرعية  املحلية  واحللقة  املحلية 

ومو�شوعية  معقولة  �رشوط  ي�شمن  املغرب 

و�شفافة وغري تف�شيلية. اإن التغيريات املدرجة 

ت�شب، يف غالبتيها، يف م�شلحة امل�شتهلك. 

بني  للتكامل  جيد  بتاأطري  اإل  ذلك  يتاأتى  ولن 

والبنيات  التقنية  القدرات  وبتبادل  املتعهدين 

دوما  حتر�ص  التي  الوكالة،  وتويل  التحتية. 

تنمية  قاطرة  القطاع  من  جتعل  اأن  على 

وامل�شتعملني،  القت�شاديني  الفاعلني  جلميع 

يف  ال�شتثمارات  لنجاعة  خا�شة  اأهمية 

مبيدان  الأمر  تعلق  و�شواء  التحتية.  البنيات 

التنظيم اأو الت�رشيع، فاإن الوكالة ت�شعى اإىل 

ت�شارك ال�شتثمارات وتوزيعها بطريقة مثلى 

وتوجيهها اإىل التكنولوجيات املتطورة.

ال�شنة  نف�ص  بداية  متيزت  اآخر،  جانب  ومن 

بن�رش اأرقام جديدة تنم عن حت�شن م�شتمر يف 

ولوج خدمات الت�شالت وتكنولوجيا الإعالم. 

مناف�شة  ل�شالح  ال�شتعمالت  تتطور  كما 

�شليمة جتعل الزبون يف �شلب كل اهتماماتها 

فواتري  ملتو�شط  امل�شتمر  النخفا�ص  اأن  حيث 

هذا  وكل  ذلك.  على  �شاهد  خري  الإنرتنيت 

اإن  القطاع.  م�شتقبل  على  نطمئن  يجعلنا 

من  مزيد  على  للح�شول  املتجدد  احلما�ص 

الو�شائل التكنولوجية وو�شائل الت�شال يجب 

اأن يحثنا على م�شاعفة اجلهود من اأجل جعل 

تكنولوجيات الغد اأكرث ولوجا.

قراءة ممتعة !  

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت

اآخـر اأرقــام الـمر�صـد

افتتاحية

ما معنى ؟

يَُح�شل العائد املتو�شط للدقيقة )ARPM( بق�شمة 

للمكاملات  الر�شوم  احت�شاب  بدون  املعامالت  رقم 

الهاتفية  احلركة  حجم  على  ال�شادرة  ال�شوتية 

ال�شادرة بالدقيقة.

الدقائق  جمموع  ال�شادرة  ال�شوتية  احلركة  توافق 

امل�شتهلكة من لدن زبناء املتعهدين الثالثة للهاتف 

املتنقل خالل �شنة واحدة.

ال�شادرة،  الق�شرية  الن�شية  الر�شائل  حركة  اأما 

فاإنها توافق جمموع الر�شائل املُر�َشلة من طرف زبناء 

املتعهدين الثالثة للهاتف املتنقل خالل �شنة واحدة.
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 )ARPM mobile(



 " اإن �سبط وتنظيم قطاع االت�ساالت هي �سيا�سة 
تتعلق بالعر�ض، بحيث يجب اأن يكون جيدا لكل 

من الفاعلني بالقطاع وامل�ستهلكني." 

قالوا...الكلمة الرقم 

علـى اخلــط 

وا�شلت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت، خالل �شنة 

وقد  الت�شالت.  �شبكات  خدمة  جودة  مراقبة   ،2014

�شهري  خالل  اإجنازها  مت  التي  القيا�ص  حمالت  �شملت، 

هاتفية  مكاملة   120.000 يقارب  ما   ،2014 ونونرب  اأكتوبر 

و30.000 ر�شالة ن�شية ق�شرية و60.000 قيا�ص للمعطيات.

وتوفر املوؤ�رشات التي مت قيا�شها، باخل�شو�ص، املعلومات 

املتنقلة  الت�شالت  خلدمة  بالولوج  املتعلقة 

بالن�شبة  وذلك  وموثوقيتها  وتوافرها  وا�شتمراريتها 

للمتعهدين الوطنيني الثالثة.

الت�شالت  ل�شبكات  ال�شوتية  للخدمة  بالن�شبة 

عن  احلملة  اأفرزت  فقد  الثاين،  اجليل  من  املتنقلة 

يخ�ص  فيما  اأما  بلغ 91,99%.  "متو�شط ن�شبة النجاح" 
الن�شبة  بلغت  فقد  للمكاملات،  ال�شماعية  اجلودة 

الإجمالية للمكاملات ذات جودة �شماعية ممتازة/مقبولة 

و74,77 %  76,94 % بالن�شبة للمتعهد "ات�شالت املغرب" 

و77,52 % بالن�شبة  بالن�شبة للمتعهد "ميدي تليكوم" 

للمتعهد "وانا كوربوريت".

الت�شالت  ل�شبكات  ال�شوتية  باخلدمة  يتعلق  وفيما 

ن�شبة  "متو�شط  بلغ   ،)3G( الثالث  اجليل  من  املتنقلة 

الإجمالية  الن�شبة  بلغت  كما   .%89,89 النجاح" 

 % 69,46 ممتازة/مقبولة  �شماعية  جودة  ذات  للمكاملات 

بالن�شبة للمتعهد "ات�شالت املغرب" و60,06  %بالن�شبة 

للمتعهد "ميدي تليكوم". 

 وبخ�شو�ص خدمة الأنرتنت املتنقل من اجليل الثالث عرب 

الهواتف الذكية، ترتاوح الن�شبة الإجمالية لعمليات 

جهته،  من  و88,99%.   78,99% بني  ما  الناجحة  الربط 

ما  )ا�شتقبال(  للتحميل  املتو�شط  ال�شبيب  تراوح 

ال�شبيب  تفاوت  و2,581Mbps، يف حني   2,352Mbps بني 

 .6,965Mbpsو  6,493Mbps بني  للتحميل  الأق�شى 

)الإ�شدار(،  لالإر�شال  املتو�شط  ال�شبيب  وبخ�شو�ص 

فاإنه يرتاوح بني 1,216Mbps و1,382Mbps، يف حني تفاوت 

.3,466Mbps3,327 وMbps ال�شبيب الأق�شى لالإر�شال بني

فيما يخ�ص خدمة الأنرتنت املتنقل من اجليل الثالث 

لعمليات  الإجمالية  الن�شبة  ترتاوح  احلوا�شيب،  عرب 

الربط الناجحة بني،76 %99 و%98,99 اإذ تفاوت ال�شبيب 

 ,2,517Mbpsو  0,531Mbps بني  ما  للتحميل  املتو�شط 

بني  للتحميل  الأق�شى  ال�شبيب  تراوح  بينما 

ال�شبيب  تراوح  جهته،  من   .7,196Mbpsو  2,233Mbps

اأما   ،1,190Mbpsو  0,268Mbps بني  لالإر�شال  املتو�شط 

 0,677Mbps ال�شبيب الأق�شى لالإر�شال، فاإنه تفاوت بني

.3,781Mbpsو

وتظهر النتائج املح�شل عليها خالل احلملة املنجزة 

�شنة 2014 تدهورا يف جودة اخلدمة مقارنة مع احلمالت 

الهاتفية  باخلدمة  يتعلق  فيما  �شيما  ول  ال�شابقة، 

املتنقلة. وقد مت اإبالغ املتعهدين الثالثة بنتائج هذه 

والتدابري  الإجراءات  جميع  اتخاذ  اأجل  من  احلملة 

توفرها  التي  اخلدمات  جودة  لتح�شني  ال�رشورية 

�شبكاتهم.

هو عدد الدقائق التي مت التحدث خاللها من طرف 

املغاربة خالل �شنة 2014

مليار دقيقة  48.26
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م�ؤ�رصات جديدة

جودة اخلدمة

الوليات  يف  جدال  مو�شوع  مبداأ  هو  ال�شبكة"  حياد 

املتحدة كما يف دول اأخرى. وي�شمن هذا املبداأ ولوج مماثل 

على  اخلدمات  لكل  بالن�شبة  العنكبوتية  ال�شبكة  اإىل 

اخلط، بحيث ل ي�شمح، مثال ملزود خدمة الولوج، بحجب 

اأو، على العك�ص، توفري  موقع للفيديو حل�شاب مناف�شه 

ربط �رشيع لفائدته مبقابل مادي.

1-ما الفائدة من حمالت مراقبة اجلودة؟
الهدف من هذه احلمالت ه� مراقبة م�صت�ى اجل�دة خلدمات االت�صاالت املقدمة لفائدة 

اإننا ن�صعى  امل�صتعملني وكذا التحقق من مدى احرتام املتعهدين اللتزاماتهم. ثم، 

وا�صتمراريتها  ال�ل�ج للخدمة  اإىل معرفة ن�صبة  امل�ؤ�رصات املح�صل عليها  وراء  من 

وت�افرها وم�ث�قيتها بالن�صبة ل�صبكات املتعهدين الثالثة.

2-ما هي امل�ستجدات بالن�سبة ل�سنة 2014؟
بالن�صبة خلدمات ال�ص�ت من اجليلني الثاين والثالث، فقد مت اإجراء القيا�صات يف املدن 

التي �صجلت بها اأعلى ن�صبة يف تده�ر م�ؤ�رصات ج�دة اخلدمة، بحيث مت تقلي�ص عدد 

الهاتفية  للمكاملات  اإجمايل  بعدد   16 اإىل   8 من  املراقبة  هذه  فيها  متت  التي  املدن 

القيا�ص، من  املكاملات، م��ص�ع  مت متديد مدة  ذلك،  36.520. عالوة على  بلغ  املنجزة 

فيما يخ�ص  دقيق.  ب�صكل  املكاملات  انقطاع  م�ؤ�رص  لتقييم  دقائق  اأربع  اإىل  دقيقتني 

القيا�صات  عدد  بلغ  فقد  الثالث،  اجليل  من  املتنقل  الهاتف  عرب  املعطيات  خدمة 

املنجزة 30.000 قيا�ص، همت عينة قدرها 16 مدينة.

3-كيف ال�سبيل اإىل اإجناح هذه احلمالت؟
من  مهما  وعددا  جغرافيا  مهمة  عينات  عامة،  ب�صفة  القيا�صات،  حمالت  تهم 

على  �ص�اء  وحمكما  هاما  تنظيما  القيا�صات  هذه  اإجناز  وي�صت�جب  القيا�صات. 

م�صت�ى ال��صائل الب�رصية والل�ج�صتية اأو املالية والتقنية. وبالرغم من مناولة جزء 

مهم من هذه القيا�صات للخ�ا�ص، فاإن فرق العمل التابعة لل�كالة تتبع مبا يل:

• اإعداد وبرجمة مك�نات احلملة؛
• تدبري القيا�صات بامليدان ومعاجلة نتائج القيا�صات؛

• اإخبار املتعهدين باالختالالت التي متت معاينتها؛
• حتليل االأج�بة وبرامج العمل املقرتحة من لدن املتعهدين ل��صع حد لتده�ر اجل�دة 

املعاينة وكذا تتبع اإجناز هذه االإجراءات.

وتتم اإحالة النتائج املف�صلة وامليدانية للقيا�صات على كل املتعهدين ق�صد تقدمي 

ت�صحيح  اأجل  من  ومقرتحاتهم  ميدانيا  املعاينة  االختالالت  بخ�ص��ص  �رصوحاتهم 

ال��صع. وتت�ىل ال�كالة مراقبة هذه االإجنازات الت�صحيحية. 

لتقنني  ال�طنية  ل�كالة  االإلكرتوين  امل�قع  على  احلمالت  هذه  نتائج  �صن�يا  تن�رص 

امل�ا�صالت.

ال�صيد ح�صن طالب

رئي�ص ق�شم املراقبة التقنية

3ثالثة اأ�سئلة لـ...

�صيبا�صتيان �ص�ريان�

رئي�ص �شلطة تنظيم الت�شالت الإلكرتونية

والربيد –فرن�شا
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حياد �سبكة الأنرتنيت 



الوليات املتحدة الأمريكية: هيئة تنظيم 

الت�سالت تريد منع الأنرتنيت ب�رسعتني

االأنرتنيت  خدمة  منع  الأمريكية  االت�صاالت  تنظيم  هيئة  ترغب 

كمرفق  العنكب�تية  ال�صبكة  اإىل  ال�ل�ج  بتقنني  وذلك  ب�رصعتني 

عام. "املقرتح ي�صمن اإبقاء خدمة االأنرتنيت مفت�حة يف وجه جميع 

االإلزامية  الق�اعد،  هذه  ومتنع  الهيئة.  رئي�ص  ي�ؤكد  االأمريكيني" 

تف�صيلي  ب�صكل  مترير  الأجل  مادي  مقابل  ت�صديد  وال�رصيحة، 

�رصعتها.  من  االإبطاء  اأو  حجبها  اأو  قان�نية  وخدمات  حمت�يات 

ذات  ال�صبكات  على  مرة،  والأول  اأي�صا  الق�اعد،  هذه  و�صتطبق 

ال�صبيب العايل املتنقلة.

بف�سل  العامل  يتطور  كيف  بدافو�ض: 

الأنرتنيت؟

�صكل املنتدى االقت�صادي العاملي املنعقد بداف��ص ال�ص�ي�رصية يف 

التح�الت احلا�صلة  اأخرى، منا�صبة ملعاجلة  2015، مرة  يناير  �صهر 

اأرجاء العامل بفعل تاأثري التكن�ل�جيا ومنا�صبة كذلك للدول  عرب 

العظمى لتقدمي حتليالتها. وبح�صب رئي�ص �رصكة Google، ال�صيد 

اإريك �صميد، فاإن "�صبكة االأنرتنيت حمك�م عليها بالزوال". وبعبارة 

اأخرى، فاإن هذه اخلدمة �صتك�ن حا�رصة بق�ة ويف اأ�صكال خمتلفة 

االأ�صياء  كل  ربط  �صيتم  وم�صتقبال،  مرئية.  غري  �صيجعلها  مما 

بال�صبكة العنكب�تية و�صتتفاعل معنا دون اأن نعي ذلك.

رواندا: انخفا�ض اأ�سعار الولوج اإىل خدمة 

الأنرتنيت مبا يقارب 70%

بخ�ص��ص  الرواندية  ال�صاكنة  بها  تقدمت  التي  ال�صكايات  بعد 

غالء اأ�صعار العرو�ص اجلزافية خلدمة االأنرتنيت، اأعلن كل من مقدم 

بالتق�صيط،  اخلدمات  نف�ص  ومقدم  باجلملة  االأنرتنيت  خدمات 

%70. وي�صمل  زهاء  االأ�صعار  2015، عن خف�ص  خالل �صهر فرباير 

بتقدميها  بداأ  التي   )4G( الرابع  اجليل  خدمة  اأي�صا،  االإجراء،  هذا 

بالعا�صمة كيغايل، منذ �صهر ن�فمرب 2014. و�صيتم تعميم هذا 

االإجراء على كافة اأرجاء البالد.

 21 �سمن  من  اإفريقية  مدينة  اأول  نريوبي، 

مدينة الأكرث ذكاء عرب العامل:

 Smart 21، Intelligent Community االأبحاث،  مركز  اختار 

واالجتماعية  االقت�صادية  التط�رات  بدرا�صة  يق�م  الذي   ،Forum
نريوبي،  الكينية،  العا�صمة  والع�رصين،  ال�احد  القرن  ملجتمعات 

كاأول مدينة اإفريقية ذكية باعتماد ثالثة معايري: االبتكار والرتبية 

هذه  كل  اجتمعت  وقد  املجتمع.  م�صاكل  حل  يف  والتكن�ل�جيا، 

اأجل حت�ل عميق للمجتمع الكيني.  املعايري يف مدينة نريوبي، من 

من  املت��صطة  الطبقة  لتمكن  الن�صيطة  الطبقة  وت�صكلت 

ال�ل�ج اإىل م�صت�ى املعي�صة جد م�صتح�صن، كما تق�م احلك�مات 

با�صتعمال  باالبتكار  اخلا�صة  اأو  العم�مية  واملقاوالت  املحلية 

اأن املناخ  تكن�ل�جيا النطاق ال�ا�صع لتي�صري حياة امل�اطنني. كما 

التكن�ل�جيا متكن  العام منا�صب جدا الإحداث مقاوالت يف جمال 

املجه�دات  اإىل  االإ�صارة  وجتب  والرثوات.  ال�صغل  منا�صب  خلق  من 

التي تبذلها ال�صلطات من اأجل تي�صري االحت�اء الرقمي لل�صاكنة.

احلدث

اأخبار دولية

الوطنية  الهيئة  بتون�ص،   2015 يناير   26 بتاريخ  نظمت، 

للخدمة  خ�ش�شت  عمل  ور�شة  لالت�شالت  التون�شية 

هيئات  عن  ممثلني  اللقاء  هذا  جمع  حيث  الأ�شا�شية، 

ال�شبط والتقنني ملجموعة من الدول كاملغرب والنم�شا 

واإيطاليا واإ�شبانيا وفرن�شا والوليات املتحدة الأمريكية.

هذه  خالل  لالت�شالت  التون�شية  الهيئة  اأعربت  وقد 

لتجربته يف جمال  املغرب  عر�ص  رغبتها يف  عن  الور�شة 

اخلدمة الأ�شا�شية.

واأو�شح امل�شوؤول عن اخلدمة الأ�شا�شية بالوكالة الوطنية 

الذي  القانوين  الإطار  مداخلته،  اأثناء  املوا�شالت،  لتقنني 

تخ�شع له هذه اخلدمة ببالدنا، مربزا اأن هذا املفهوم ظهر، 

لأول مرة، باململكة مع حترير قطاع الت�شالت �شنة 1998, 

حيث كان يقت�رش يف البداية على خدمة الهاتف الثابت.

ويف �شنة 2004، مت تو�شيع مفهومه حيث اإن :

اخلدمة  عو�ص  الت�شالت  خدمة  عن  احلديث  اأ�شبح   •
الهاتفية.

اإحداث جلنة تدبري، يراأ�شها رئي�ص احلكومة، تعنى باتخاذ   •
وبالإ�رشاف  الأ�شا�شية  اخلدمة  مب�شاريع  اخلا�شة  القرارات 

على تفعيل ال�شرتاتيجية يف هذا املجال.

• اإحداث �شندوق خا�ص باخلدمة الأ�شا�شية ميول من طرف 
جمموع متعهدي �شبكات الت�شالت يف حدود ن�شبة 2% 

 Pay-اأجنز اأو  "�شاهم  مبداأ  واإعمال  معامالتهم  رقم  من 

."or Play

ال�شتعمالت  تنمية  م�شاريع  ال�شندوق  هذا  وميول 

وتعميم تكنولوجيا الإعالم والت�شال.

ويف هذا الإطار، مت اعتماد برنامج PACTE، الذي يرمي اإىل 

 9263 التي مت حتديد عددها يف  البي�شاء  املناطق  تغطية 

منطقة قروية ل تتوفر فيها و�شائل الولوج اإىل خدمات 

الت�شالت. و�شيتم ا�شتكمال هذا الربنامج مببادرات اأخرى 

تهدف بدورها اإىل تطوير ال�شتعمالت منها على �شبيل 

.@NAFID و INJAZو GENIE املثال

التي  كلمته  يف  عطوف  اإدري�شي  بو�شعيب  ال�شيد  وي�شري 

األقاها باملنا�شبة اإىل ما يلي: "لقد متت الإ�شادة ب�شكل كبري 

بتجربة املغرب يف هذا امل�شمار، لكني اأكدت على اأنه ل يوجد 

منوذج �شامل للخدمة الأ�شا�شية، بحيث يجب على كل بلد 

وال�شو�شيو- اجلغرافية  خ�شو�شياته  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن 

اقت�شادية".

حيث  املجال،  هذا  يف  الأمريكية  بالتجربة  الهتمام  مت  كما 

الإطار  األقاها،  التي  كلمته  يف  الأمريكي،  املتدخل  عر�ص 

�شنة  مراجعته  متت  الذي  اخلدمة  لهذه  املنظم  التنظيمي 

الإ�شارة  مع  الأ�شا�شية،  اخلدمة  انت�شار  تطوير  ق�شد   1996
اإىل اأن اخلدمات ذات الأولوية بالوليات املتحدة الأمريكية هي 

والأمن.  العمومية  وال�شحة  بالرتبية  ارتباط  لها  التي  تلك 

من ناحية اأخرى، توجد �شيغتان للتمويل خم�ش�شتان لهذا 

عالية،  كلفة  ذات  ال�شبكات  لن�رش   »High cost fund« الور�ص: 

يف  ال�شرتاك  لدعم   »Lifeline Fund«و الب�رشية  الألياف  مثل 

خدمات الت�شالت لبع�ص الطبقات ذات الدخل املحدود.

اأثناء  الت�شالت،  متعهدي  تلزم  فاإنها  لتون�ص،  بالن�شبة 

اأن  كما  ال�شاكنة.  من   99% بتغطية  الرتاخي�ص،  منحهم 

 1% ن�شبة  بتغطية  تقوم  التي   ,»Tunisie Telecom« ال�رشكة 

ل  التي  الأ�شا�شية،  اخلدمة  توفري  تتوىل  التي  هي  املتبقية، 

اإحداث جلنة  اأنه مت  اإىل  الإ�شارة  الأنرتنيت. جتب  ت�شمل خدمة 

على  املعنية  الأطراف  جميع  مع  تنكب  للتفكري  وطنية 

تو�شيع  على  باخل�شو�ص  واحلر�ص  التنظيمي  الإطار  مراجعة 

وتعيني  الأنرتنيت  لي�شمل خدمة  الأ�شا�شية  اخلدمة  مفهوم 

وا�شت�شارة  الأ�شا�شية  للخدمة  �شيا�شة  بو�شع  تُعنى  هيئة 

اخلدمة  باإجناز مهام  الأمر  يتعلق  البالد عندما  املتعهدين يف 

الأ�شا�شية، مثلما هو احلال باملغرب وترك حرية الختيار لهم 

امل�شاريع  اإجناز  اأو  الأ�شا�شية  اخلدمة  متويل  يف  امل�شاهمة  بني 

.)pay or play-املرتبطة بها )�شاهم اأو اأجنز

اخلدمة االأ�صا�صية : تقا�صم التجربة بت�ن�ص  
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املتعهدين،  وتتبع  املناف�شة  ال�شيد خوجة، مدير  يكن فقط  مل 

القلب الناب�ص للوكالة، بل كان ذلك احلكيم واخلبري وامل�شت�شار، 

منذ  املثارة.  النقا�شات  جودة  من  ويرفع  الجتماعات  ينري  الذي 

الأورا�ص  جميع  يف  خوجة،  اأحمد  ال�شيد  �شاهم   ،1981 �شنة 

حترير  قبل  باملغرب.  الت�شالت  قطاع  بتحول  املتعلقة  الكربى 

التعريفة  مرة  لأول  اإحداث  على  باخل�شو�ص،  ا�شتغل،  القطاع، 

املخف�شة للهاتف الثابت اإ�شافة اإىل الأورا�ص الكربى التي عرفها 

القطاع كمنح الرتخي�ص الثاين من نوع GSM واجلوانب الأخرى 

اخلا�ص. وهكذا، �شاهم  القطاع  القطاع على  بانفتاح  املتعلقة 

ال�شيد اأحمد خوجة يف اإحداث الوكالة. كما �شارك يف البت يف 

خريج  الت�شالت،  يف  دولة  مهند�ص  هو  خوجة،  اأحمد  ال�شيد 

املدر�شة الوطنية العليا لالت�شالت بباري�ص �شنة 1981 وحا�شل 

على دبلوم ال�شلك العايل للتدبري من املعهد العايل للتجارة واإدارة 

املقاولت )ISCAE( �شنة 1991، ا�شتغل بوزارة الربيد واملوا�شالت 

واملكتب الوطني للربيد واملوا�شالت ما بني �شنتي 1981 و1989.

�شاهم، ال�شيد اأحمد خوجة، يف عملية رقمنة وع�رشنة �شبكات 

الت�شالت باملغرب ويف ت�شميم وتفعيل جميع التغيريات التي 

التحق  الت�شعينات،  بداية  يف  الرتقيم.  خمططات  على  طراأت 

باملعهد الوطني للربيد واملوا�شالت، حيث �شاهم يف اإحداث �شلك 

مهند�ص دولة واإحداث تكوين لفائدة املفت�شني املكلفني بالتدبري 

يف جمال الت�شالت لتزويد، املديريات اجلهوية للمكتب الوطني 

للربيد واملوا�شالت ال�شابق واملحدثة اآنذاك، بالكفاءات ال�رشورية 

التحقوا  الذين  الأوائل  �شمن  من  كان  كما  عملها.  لتطوير 

 ,1998 �شنة  اإحداثها  بعد  املوا�شالت  لتقنني  الوطنية  بالوكالة 

و�شاهم يف كل الإجنازات الكربى التي قامت بها هذه الوكالة.

التي  القوانني  اإعداد  ويف  املتعهدين  بني  القائمة  النزاعات  خمتلف 

تخ�ص قطاع الت�شالت.

اخلدمة  مفهوم  تو�شيع  اأجل  من  خوجة  اأحمد  ال�شيد  نا�شل 

الأ�شا�شية لي�شمل خدمة الأنرتنيت، ومن اأجل تقريب وجهات النظر 

بني املتعهدين بخ�شو�ص الق�شايا التقنية ذات الدقة العالية لأجل 

مناف�شة �شليمة وم�رشوعة. 

على امل�شتوى الإن�شاين، يجمع زمالوؤه، بدون ا�شتثناء، على اأن ال�شتغال 

معه هو متعة حقيقية. فبحكم جتربته وم�شاره ومعرفته يف جمال 

تكنولوجيا الإعالم والت�شال ويف جمالت اأخرى وحكمته ورزانته، كان 

ال�شيد اأحمد خوجة مدر�شة قائمة الذات داخل الوكالة. كان �شاحب 

وكارها  الآخرين  النفتاح على  لالأمور، معروفا عنه  اإيجابية  وذا نظرة  نكتة 

لالإق�شاء وحمبا التوا�شع. قد تكون له دراية ومعرفة عميقة مبو�شوع ما، 

لكنه يحب الإن�شات باهتمام لالآخرين. اإن�شان توا�شلي بطبعه، يعرف كيف 

يب�شط اأفكاره اإىل الآخر يف موا�شيع جد معقدة.

�شيرتك، ال�شيد اأحمد خوجة، ل حمالة ب�شمات ل متحى بالوكالة. مل يكن 

اأكرث من ذلك: مفكرا له فل�شفته يف  فقط مهند�شا فذا لالت�شالت، بل 

احلياة ونظريته اخلا�شة يف التنمية وطنيا ودوليا. ومن حيث خربته ومعارفه 

فهو مرغوب فيه �شواء داخل الوطن اأو خارجه.

اأكيد، اأن م�شريته لن تتوقف هنا ....

بطاقة زيارة

املوجز

».ma« النتقال نحو قاعدة حمورية جديدة لتدبري اأ�سماء املجال

 قامت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت بتاريخ فاحت مار�ص 2015 بتحويل تدبري اأ�شماء املجال»ma.«   نحو قاعدة حمورية جديدة مت ت�شميمها وفقا للمعايري الدولية املعتمدة يف هذا املجال.

http// : www.registre.ma :ولهذا الغر�ص، مت اإحداث بوابة اأنرتنيت جديدة على العنوان التايل

وحتتوي هذه البوابة على جميع املعلومات املفيدة التي تخ�ص ت�شجيل اأ�شماء املجال التي توجد حتت التمديد ».ma«، كما تتوفر هذه البوابة على وظيفة »whois« بالن�شبة لأ�شماء املجال ».ma« التي تتيح البحث 

عن توفر ا�شم جمال ما واأي�شا البيانات املتعلقة باأ�شماء املجال غري املتوفرة.

اإعالن عن مناف�سة ملنح تراخي�ض من نوع )3RP( و )GMPCS( و )VSAT( باململكة املغربية.

 اأعلن املغرب عن ثالث مناف�شات متفرقة من اأجل منح تراخي�ص تتعلق بــ :

• اإقامة وا�شتغالل �شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقت�شمة )3RP(؛
)VSAT( و بتكنلوجيا ،)GMPCS( تقدمي خدمات الت�شالت  بوا�شطة الأقمار ال�شناعية بتكنلوجيا •

ولهذه الغاية، فاإن متعهدي الت�شالت والأطراف الأخرى املهتمة مدعوة ل�شحب ملفات الإعالن عن املناف�شة من الوكالة الوطنية لتقنني املوا�شالت ابتداء من 16 مار�ص2015 مقابل مبلغ اأربعة وع�رشين األف درهم 

)24.000 درهم( )مع احت�شاب الر�شوم( ، عن كل ملف مناف�شة. ويعترب تاريخ 7 مايو 2015 هو اآخر اأجل لإيداع ملفات الرت�شيح.

 تراخي�ض الت�سالت من اجليل الرابع )4G(: تاأجيل تاريخ اإيداع العرو�ض.

تقرر متديد تاريخ اإيداع عرو�ص املناف�شة من اأجل منح تراخي�ص اإقامة وا�شتغالل �شبكات الت�شالت من تكنولوجيا اجليل الرابع )4G( املعلن عنها بتاريخ 17 نونرب 2014 اىل غاية 12 مار�ص 2015 على ال�شاعة الثانية ظهرا .

وجاء هذا التمديد بطلب من بع�ص املرت�شحني من بني الذين �شحبوا ملف املناف�شة، وذلك حتى يتمكنوا من اإعداد ملفات تر�شيحهم يف اأح�شن الظروف.

 الولوج اإىل البنية التحتية لت�سالت املغرب اأ�سبح الآن ممكنا

ن�رشت ات�شالت املغرب اأول عر�ص باجلملة للولوج اإىل البنية التحتية )génie civil( اخلا�شة بها. وقد اأ�شبح الآن باإمكان املتعهدين الآخرين، ولوج من�شاآت البنية التحتية للمتعهد التاريخي، وفق �رشوط معقولة وغري 

متييزية من اأجل مترير الكابالت اخلا�شة بهم وتركيب املعدات التابعة لها وذلك، بغية ربط كل نقطة اأو جتهيز من �شبكات ات�شالتهم. ومن �شاأن هذا العر�ص اأن ي�شاهم يف ن�رش فعال و�رشيع لل�شبكات ذات ال�شبيب 

العايل والعايل جدا )�شواء الثابتة منها اأواملتنقلة(، التي تعد من بني الرافعات الأ�شا�شية لتنمية قطاع الت�شالت.

الربط بالأنرتنت: املغرب من بني الثالث الأوائل على ال�سعيد القاري.

ييعد املغرب من بني اأف�شل الدول اإفريقيا من حيث �رشعة الربط بال�شبكات املتنقلة، وذلك وفق تقرير الف�شل الثالث ل�شنة 2014 بخ�شو�ص "حالة خدمات الأنرتنيت حول العامل"، ال�شادر عن اجلمعية الأمريكية 

) Akamai( املتخ�ش�شة يف توريد خدمات احلو�شبة ال�شحابية. وبح�شب هذا التقرير، بلغ متو�شط �شعة ال�رشيط العابر لل�شبكات املتنقلة Mbps 2,2 ما بني �شهري يوليوز و �شتنرب 2014، مما جعل اململكة املغربية 
 .)Mbps 2,5( وجنوب افريقيا بــ  )Mbps 2,8(حتتل املرتبة الثالثة اإفريقيا، وراء كل من م�رش ب
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