
 ناق�س جمل�س الإدارة للوكالة الوطنية لتقنني 

جدول   2013 ماي    14 يف  املنعقد  املوا�صالت 

عبد  احلكومة  رئي�س  برئا�صة  مكثف،  اأعمال 

رئا�صة  املنعقد مبقر  الجتماع  بن كريان.  الإله 

ح�صيلة  درا�صة  على  خالله  انكب  احلكومة 

الت�صالت  قطاع  يف  امل�صجلة  الإجنازات 

العامة  التوجهات  مذكرة  اجناز  وم�صتوى 

لتطوير قطاع الت�صالت يف اأفق �صنة 2013.  

ل�صنة2012  املالية  احل�صابات  على  وامل�صادقة 

كلمته  وخالل   .2013 ل�صنة  الوكالة  وميزانية 

»الدور  على  احلكومة  رئي�س  ركز  التقدميية 

الإ�صـتـراتـيـجــي« الـذي تلعبــه الوكـالــة

داخـل قـطــاع التـ�صــالت وتـكنـولـوجيـا

املعلوميات. بحيث ي�صاهم القطاع حاليا يف

اأ�صاد  حدود %5 من الناجت الداخلي اخلام. كما 

املمتازة  بالنتائج  باملنا�صبة  احلكومة  رئي�س 

امل�صجلة يف القطاع والتي متيزت بارتفاع عدد 

والنقال  الثابت  الهاتف  �صبكة  املنخرطني يف 

وعدد  منخرط  مليون   43 عددهم  بلغ  والذين 

 15 جتاوز  الذي  النرتنت  �صبكة  م�صتعملي 

تقنية  منخرط يف  ماليني   4 �صمنهم  مليون 

معامالت  رقم  منو  رافقه  التطور  هذا   .3G
 300 اأن  اإذ  الإلكرتونية،  التجارية  املبادلت 

بعمليات �رشاء عن طريق  قاموا  األف منخرط 

نظام  يف  ثقتهم  على  ي�صهد  مما  النرتنت، 

املبذولة  املجهودات  ويف  الإلكرتونية  التجارة 

اخلدمات  املتاحة يف �صوق   الفر�س  ل�صتغالل 

الإلكرتونية. 

املنا�صبة  ا�صتغل  كريان  بن  الله  عبد  ال�صيد 

املوا�صالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  توا�صل 

النفتاح على حميطها ومنذ تاأ�صي�صها �صنة 1998 

الت�صالت  قطاع  وتطوير  بتقنني  الوكالة  اإلتزمت 

وتكنولوجيا املعلوميات والت�صال باملغرب.

حتققت  الواقع  اأر�س  على  امل�صجلة  والإجنازات 

بف�صل تفاين فرق العمل بالوكالة واملهنية العالية 

لل�صلطات  القوي  والدعم  القطاع  يف  للفاعلني 

يف  للوكالة  الأ�صمى  الهدف  يتجلى  احلكومية. 

رائدا يف جمال  بلدا  باعتباره  املغرب  تر�صيخ مكانة 

امل�صتوى  على  والت�صال  املعلوميات  تكنولوجيا 

القاري وعلى �صعيد العامل العربي.

اإن امل�صار الذي قطعته الوكالة اإىل حدود الآن بعد 

تـحريـر قطـاع الت�صـالت طويـل وغني بالـدرو�س

والجنازات. اإمكانيات التطوير لها نف�س القدر الكبري 

من الأهمية. 

تواجه اململكة حاليا املنعطف الرقمي والتكنولوجي 

بحزم وثقة. بحيث تطور ترتيب املغرب على امل�صتوى 

العاملي  با�صتمرار بف�صل دمقرطة و�صائل الت�صال 

و املناف�صة ال�رشيفة التي تتميز بها ال�صوق املحلية. 

تخطـو الوكـالـة الوطنيـة لتقنيـن املـوا�صـالت

عن طريـق هـذه الن�صـرة الإخباريـة، خطـوة اأخـرى

اأو  اخلوا�س  �صواء  �رشكائها.  مع  اإ�صافيا  ج�رشا  ومتد 

اأجل  من   العامل.  عرب  اأو  املغرب  داخل  املوؤ�ص�صات 

ومهامها  بالوكالة  اأف�صل  ب�صكل  التعريف 

وتدخالتها يف جمال تقنني وتطوير قطاع الت�صالت. 

لتقنني  الوطنية  للوكالة  الإخبارية  الن�رشة 

املوا�صالت هي ن�رشتكم كذلك... ترحب مب�صاركاتكم 

و مالحظاتكم  وتفاعلكم معنا....

قراءة ممتعة. 

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

م�ؤ�رصات �إيجابية !

�فتتاحية

جلنة تدبيـر اخلدمةالأ�سا�سية 

للم�ا�سالت رهان جديد 2018  

الأ�صا�صية  اخلدمة  تدبر  جلنة  ينتظر  جديد  حتد 

ال�صيد  تراأ�صه  الذي  اجتماع،  انعقد  للموا�صالت 

 14 الثالثاء  يوم  احلكومة  رئي�س  بنكران،  الإله  عبد 

مت  الجتماع  هذا  خالل  احلكومة.  رئا�صة  مبقر  ماي 

املختلفة  امل�صاريع  اأ�صغال  تطور  على  الوقوف 

عرب  وباملنا�صبة  اللجنة  قبل  من  عليها  امل�صادق 

م�صتوى  تطور  من  ارتياحه  عن  احلكومة  رئي�س 

  ،“  PACTE“ قبيل  الربامج من  اجناز جمموعة من 

برنامج تعميم تكنولوجيا املعلوميات والت�صال يف 

قطاع التعليم “GENIE”،  برنامج “اجناز” و برنامج 

النطالقة  احلكومة  رئي�س  اأعطى  كما  “نافذة@”. 
لتطوير  التوجيهية  للخطوط   التح�صري  لور�س 

اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت للفرتة ما بني 2014 

و 2018. 

على  اخلا�س  والقطاع  العمومية  الإدارات  حلث 

تطوير اخلدمات على �صبكة النرتنت وتب�صيط 

امل�صاطر. خطوات �صيكون لها اأثر ايجابي على 

ب�صفة  الوطني  والقت�صاد  واملقاولة  املواطن 

عامة. كما حث جمموع الفاعلني على التعاون 

الإ�صرتاتيجية  حتيني  اأجل  من  اأكرث  والتن�صيق 

املعلوميات  التكنولوجيا  لقطاع  الوطنية 

الثالثة  الدورة  لتو�صيات  طبقا  والت�صال 

للمجلـ�س الوطني لتكنولـوجيـا املعلوميـات

والقت�صاد الرقمي. 

اجتماع جمل�س الإدارة 
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اإىل  ال�ل�ج  تعميم  اإىل  يطمح  حك�مي  برنامج  ه�  اإجناز 

تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سال بالن�سبة لطلبة التعليم 

العايل. ما ه� تقييمكم حل�سيلة هذا الربنامج ؟ 

يف  الربنامج  من   ا�صتفاد   ،2009 �صنة  اإطالقه  بعد 

املا�صرت  وطلبة  املهند�صون  الطلبة  الأوىل  دفعته 

يف  ال�رشيكة  العمومية  املوؤ�ص�صات  يف  امل�صجلون 

املبادرة احلكومية “10.000 مهند�س”، الربنامج تو�صع 

بعد ذلك لي�صمل يف ن�صخته الثانية، طلبة الدكتوراه 

يف العلوم والتقنيات امل�صجلني يف املراكز لنيل دبلوم 

على  الربنامج  عمم  الثالثة  ن�صخته  ويف  الدكتوراه. 

جممـوع الطلبـة الـم�صجليـن يف درا�صات الدكتوراه 

من  بالعديد  الثالثة  ال�صنة  يف  امل�صجلني  وكذلك 

املدار�س العليا والكليات. 

ما هي ن�سبة التغطية، اإذن، التي يحققها الربنامج ؟

اأكرث من  ا�صتفاد  الأخرية،  الثالث  الن�صخ  يف جمموع 

ب�صبكة  )الربط  “اجناز”  عرو�س  من  طالب  األف   63
النرتنت واحل�صول على حا�صوب( من جمموع 73 األف 

و900 طالب املنتظر ا�صتفادتهم من الربنامج. مما ميثل 

ن�صبة تغطية وطنية تقارب 86%. 

ما ه� دور ال�كالـة ال�طنية لتقنيـن الـم�ا�سالت يف تتبع

واإجناح الربنامج ؟ 

ت�صاهم الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت يف تنفيذ 

الربنامج عن طريق حتمل ال�صت�صارات وتدبري العالقة 

مع الفاعلني يف قطاع الت�صالت واإدارة قاعدة بيانات 

واقرتاح  الربنامج  من  لال�صتفادة  املوؤهلني  الطلبة 

اإجراءات لتطوير العرو�س املقرتحة. 

ال�سيد الإدري�سي عط�ف

بـ��سعيـب  

رئي�س م�صلحة

الـخدمة الأ�صا�صية 

3ثالثة �أ�سئلة ل.....

الوطنية  الوكالة  به  قامت  الذي  البحث  نتائج  ن�رش  مت 

تكنولوجيا  حول   2012 ل�صنة  املوا�صالت  لتقنني 

من   92% اأن  البحث  ويظهر  والت�صال  املعلوميات 

الأ�صخا�س الداتيني يتوفرون على هاتف نقال، مما يعني 

ارتفاعا بخم�س نقاط باملقارنة مع �صنة 2011. رقم اآخر 

له دللة : %13 من املغاربة امل�صتجوبني �رشحوا باأنهم 

يتوفرون على اأكرث من خط هاتف. بالإ�صافة اإىل اأن 16% 

من ال�صاكنة ميتلكون هاتفا ذكيا )�صمارت فون(، اأي ما 

يعادل 3،6 مليون جهاز.

للهاتف  بالن�صبة  طفيفا  انخفا�صا  البحث  �صجل 

خطا  متتلك  الأ�رش  من  فقط   31% اأن  بحيث  الثابت، 

الهاتف  برتاجع  النخفا�س  ويف�رش هذا  الثابت.  للهاتف 

بالهاتف  التجهيز  يحقق  فيما  حمدود.  بتنقل  الثابت 

بف�صل  طفيفا  ارتفاعا  جهته،  من  التقليدي  الثابت 

الغري  الرقمي  ال�صرتاك  عرب  النرتنت  ب�صبكة  الربط 

.)ADSL ( متماثل

من جهة اأخرى، و�صل معدل امتالك الأ�رش للحوا�صيب 

الأ�رش  ا�صتعمال  بو�صوح  يظهر كذلك  %43 حيث  اإىل 

جهاز   1٫4 املعدل  يف  متتلك  اأنها  اإذ  جهاز،  من  لأكرث 

حا�صوب. بينما متتلك %31 منها جهازين اأو اأكرث.

 )3G( الثالث  البحث كذلك جناح خدمة اجليل  يك�صف 

اأن  بحيث  الجتماعية.  ال�صبكات  على  كبريا  واإقبال 

الرابع يف عامل  4G اجليل   ل حديث �صوى عن 

الت�صالت. هذه اخلدمة ت�صمح باحل�صول على 

املغرب،  الهاتف املحمول. يف  �صبيب عال على 

املوا�صالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأطلقت 

درا�صة لقيا�س الأهمية والرهانات وكيفية اإدخال 

املنتظر  من  املغربية.  ال�صوق  اإىل   4G تقنية 

الك�صف عن نتائج الدرا�صة يف الن�صف الأول 

من �صنة 2013. 

مدعوون  اخلا�س  والقطاع  العمومية  “الإدارات 
اإىل تطـويـر خدمـات علـى �صبكـة النتـرنـت

ايجابي  اأثر  له  �صيكون  مما  امل�صاطر،  وتب�صيط 

الوطني  والقت�صاد  املقاولة  املواطن،  على 

ب�صفة عامة”. 

4G

جودة اخلدمات 

قالو�...�لكلمة �لرقم 

علـى �خلــط 

%80 من الـ 15٫6 مليون م�صتعمل ل�صبكة النرتنت 
باملغرب، ي�صتعملون ال�صبكات الجتماعية على الأقل 

مرة يف الأ�صبوع.

للم�صتعملني  الأخرى  ال�صتعمالت  اأما فيما يخ�س 

الو�صائط،  املغاربة فتخ�س حتميل م�صامني متعددة 

النرتنت  عرب  الهاتفية  املكاملات  الفورية،  الدرد�صة 

والربيد اللكرتوين خ�صو�صا عرب مقاهي النرتنت التي 

الربط  خارج  النرتنت  لولوج  الرئي�صي  املكان  تبقى 

املنزيل، مبعدل 33% من جمموع الربط بالنرتنت.

خدمات  اأربع  حتقق  ال�صتعمالت،  لهذه  بالإ�صافة 

تقدما ملحوظا على �صبكة النرتنت باململكة. يتعلق 

املتنقل  البنك  وخدمة  الإلكرتونية  بالتجارة  الأمر 

وتطبيقات الهاتف النقال وخدمات الإدارة الإلكرتونية. 

�صبكة  يف  منخرط  األف   300 يقارب  ما  اأن  بحيث 

النرتنت اأجنزوا عمليات �رشاء عن طريق مواقع اإلكرتونية 

و%12 ا�صتعملوا تطبيقات للهاتف النقال مثل حتديد 

الأماكن وال�صبكات الجتماعية واألعاب الفيديو.

ملحوظا  اهتماما  البحث  بني  اآخر،  م�صتوى  على 

بربح  ت�صمح  التي  الإلكرتونية  احلكومة  بخدمات 

وبتجنب  امل�صتجوبني  من   33% لـ  بالن�صبة  الوقت 

الر�صوة بالن�صبة لـ 27% منهم.  

�صهرية  لفاتورة  بالدرهم  املتو�صط  املبلغ  اإنه 

مار�س  نهاية  باملغرب  النرتنت  ب�صبكة  للربط 

من �صنة 2012. مما ميثل انخفا�صا بن�صبة 31% 

�صنة  خالل  امل�صجلة  الأ�صعار  مع  بالـمقارنة 

ال�صهرية  الفاتورة  متو�صط  بلغ  حيث   .2011
لالأنرتنت حوايل 55 درهم. 

38

ال�سيد عبد الإله بن كريان

رئي�س احلكومة.

اإقبال متزايد للمغاربة على تكنولوجيا �ملعلوميات و�الت�سال
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و�الت�سال  �ملعلومات  تكنولوجيا 

و�ل�سالمة �لطرقية. 

يحتفل بالي�م العاملي لالت�سال وجمتمع 

الإعالم يف ال�سابع ع�رص من ماي من كل 

�سنة. الهدف من هذا الي�م ه� التعريف 

بالإمكـانـات التـي يتيحـهـا ا�ستعمـال 

الأخــرى  والتـكـنـ�لـ�جـيـا  النتـرنــت 

املجتمعات  ملنح  والت�سال  للمعل�مات 

اله�ة  لتقلي�ص  حل�ل  والقت�ساديات 

خالل  الي�م  بهذا  ولالحتفال  الرقمية 

مـ��ســ�ع  اختـيــر    ،2013 �سنـة 

الـدور الذي يـمكن اأن تلعبه تكن�ل�جيا 

ال�سالمة  لتط�ير  والت�سال  املعل�ميات 

الطرقية ونظم تدبري حركة ال�سري. 

�لـحـــا�ســوب مقــــابـــل �للــوحــــة 

�الإلـكتــرونـيـــة

املكاتب  ح�ا�سيب  مبيعات  �ستنخف�ص 

واحل�ا�سيب املحم�لة التقليدية  بن�سبة 

ال�قت  يف  احلالية،  ال�سنة  خالل   %7،6
ي�ما  امل�ستهلك�ن  فيه  يف�سل  الذي 

الإلكرتونية  بالل�حات  التزود  ي�م  بعد 

اأخري  بحث  ح�سب  الذكية  واله�اتف 

لال�ست�سارة  الأمريكي  للـمكتب 

جميع  باأن  يفيد  البحث  نف�ص  والبحث، 

ب�سبكة  امل��س�لة  املحم�لة  الأجهزة 

النرتنت �ست�سجل من�ا بن�سبة 9% هذه 

مليار   2،4 اإىل  �ست�سل  مببيعات  ال�سنة، 

وحدة. 

حمل �أرقام �لهاتف �لثابت 

الت�ســالت  تقنيـن  هيـئــة  تـنـكـب 

على  الفرن�سية  والربيدية  الإلكرتونية 

الحتفاظ  اإجراءات  يهم  قرار  م�رصوع 

حملها   وت�سهيل  الثابت  الهاتف  باأرقام 

بني الفاعلني يف قطاع الت�سالت، حيث 

ه�ية  “ك�سف  و�سع  الهيئة  تقرتح 

للفاعل الثابت” لأجل تاأمني امل�سطرة. 

املوا�صالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  ح�رشت 

الدائمة  العربية  املجموعة  اجتماع  يف 

الثالث  املنعقد ما بني  الرتددات.  لتدبري طيف 

بالإمارات  بدبي  املا�صي  مار�س  من  وال�صابع 

العربية املتحدة الذي يندرج يف اإطار التح�صري 

للموؤمتر الدويل لالت�صالت الال�صلكية املنتظر 

باثنني  الوكالة  مثلت   .2015 �صنة  تنظيمها 

بي�صي،   مب�صطفى  الأمر  يتعلق  اأطرها،  من 

رئي�س ق�صم تدبري طيف الرتددات واأروى حداين، 

مهند�صة بالإدارة التقنية. 

متديد  رئي�صيا:  مو�صوعا  احلا�رشون  ناق�س 

 862-790 ال�رشيط  نطاقات  ا�صتخدام 

بدرا�صة  الأمر  يتعلق  بب�صاطة  ميغاهرتز. 

على  املمكنة  القدرات  من  الرفع  اإمكانية 

عر�س  اللقاء،  هذا  خالل  “تابعنا   .4G �صبكة 

�رشكات  طرف  من  التجهيزات  من  جمموعة 

�صيمن�س  نوكيا،   ،GSMA قبيل  من  عاملية 

اأجل  من  جميعهم  يلتقي  بحيث  وكوالكوم. 

من  املقرتح  التخطيط  مع  تقنياتهم  مالئمة 

طرف القارة الأ�صيوية. لكن الإ�صكال مل يح�صم 

فيه بعد لأنه وجب معرفة وجهة نظر املجموعات 

اجلهوية الأخرى واعتبار اأن الدرا�صات التي ي�رشف 

تكتمل  مل  لالت�صالت  الدويل  الحتاد  عليها 

مو�صوع  بي�صي.  م�صطفى  ي�رشح  كما  بعد”، 

اآخر نوق�س يف نف�س الجتماع، حيث يتعلق الأمر 

والذي  ال�صناعية  الأقمار  حمطات  بت�صوي�س 

املحطات  من  جمموعة  اإر�صال  التقاط  من  مينع 

جمموعة  يف  الريا�صية  اأو  الإخبارية  التلفزيونية 

من الدول. بحيث ياأخذ هذا الت�صوي�س  بعدا اأكرب 

من  جمموعة  م�صالح  يهدد  مما  يوم  بعد  يوما 

الدول يف املنطقة، التي �صخت ا�صتثمارات كبرية 

يف �صبكات لالأقمار ال�صطناعية مثل اآراب �صات 

ونايل �صات وثريا. 

ح�رضنا اإىل.... 

دولـــي

خدمة 4G و ت�س�ي�ص �الأقمار �ل�سناعية بدبي 
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اأمام التطور ال�رشيع ل�صوق الت�صالت باملغرب 

يطرح �صوؤال باإحلاح: كيف ميكن احل�صول على 

اإح�صائيات وموؤ�رشات مو�صوعية وموثوق بها  ؟ 

الوطنية  الوكالة  اإىل  تعهد  القانون،  ح�صب 

تطور  تتبع  مهمة  املوا�صالت  لتقنني 

تكنولوجيا املعلوميات حل�صاب الدولة. بحيث 

بالأرقــام  والر�صمي  احل�رشي  املزود  ت�صبح 

الـموثوق من �صحتها، املحينـة وال�صموليـة

املهمة  هذه  اأنيطت  وقد  بالقطاع.  اخلا�صة 

الت�صالت،  اأ�صواق  بـمر�صد   الإ�صرتاتيجية 

ويحلل  يجمع  بحيث  الوكالة  م�صتوى  على 

اإ�صعاعات  بتاأثري  املرتبطة  املحتملة  الأخطار  تخلق 

دائما  ال�صحة  على  كهربائية  الراديو  التجهيزات 

لتقنني  الوطنية  الوكالة  تتو�صل  �صنة،  كل  احلدث. 

املوا�صالت وتعالج ال�صكايات املرتبطة بالأخطار. خالل 

�صكايات  ب�صبع  مثال  الوكالة  تو�صلت   2012 �صنة 

الإ�صعاعات  بتاأثري  املرتبطة  الأخطار  بتقييم  تتعلق 

اإىل  بالوكالة  دفعت  ال�صكايات  هذه  ال�صحة.  على 

واإر�صال  املذكورة  املواقع  على  تقنية  قيا�صات  اإجراء 

اأجوبة تت�صمن تفا�صيل النتائج املح�صل عليها اإىل 

املنجزة   التقنية  القيا�صات  اأبرزت جمموع  امل�صتكني. 

دون  توجد  امل�صجلة  الكهرومغناطي�صية  احلقول  اأن 

ال�صحة حتت  وزارة  بدورية  املحددة  الق�صوى  القيمة 

رقم 21 و املوؤرخة يف 22 ماي من �صنة 2003.

ويعالج منذ �صنة 2005 املعطيات املر�صلة اإليه 

املر�صد  ين�رش  القطاع.  يف  الفاعلني  طرف  من 

بعد ذلك تقارير كل ثالثة اأ�صهر، تبني تطور �صوق 

اإىل  والولوج  املحمول  الهاتف  الثابت،  الهاتف 

�صبكة النرتنت. 

مر�صد  عن  امل�صوؤولة  بلعبا�س،  اإكرام  ت�رشح 

الأ�صواق اأن “جمع املعلومات يتم على م�صتويني. 

معطيات  جمع   اأي  اأويل  مب�صتوى  الأمر  يتعلق 

عن البنية التحتية و الأجهزة من لدن الفاعلني. 

املتعلقة  املعلومات  جتمع  الثاين  امل�صتوى  يف 

بالولوج وال�صتعمال من لدن الأ�رش”، بالإ�صافة 

اإىل التقاريرالف�صلية التي تنجز انطالقا من التقارير 

الوكالة  الفاعلني، تنجز  املر�صلة من طرف  ال�صهرية 

الوطنية لتقنني املوا�صالت بحثا �صنويا عن الأ�رش. هذا 

البحث ي�صمل موؤ�رشات التجهيز والولوج و ا�صتعمال 

من  “املغرب  يعترب  والت�صال.  املعلومات  تكنولوجيا 

�صباقا  املوا�صالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  خالل 

ورائدا باملقارنة مع باقي بلدان املنطقة يف جمال جمع 

ون�رش املعلومة الإح�صائية عن القطاع. لالإ�صارة فاإن 

ت�صيف  الدويل”،  امل�صتوى  على  بها  معرتف  اجنازاته 

اإكرام بلعبا�س. 

ما يجب معرفته !

مر�سد ل�سوق �الت�ساالت 

اإ�ضـــاءة 

مو�عيد

التاريخ/ املكان احلدث/امل��س�ع

27 اإىل 28 ماي - الرباط الجتماع احلادي ع�رص ل�سبكة الهيئات العربية لتنظيم الت�سالت وتقنية املعل�مات 

27-31 ماي - جنيف اجتماع هيئة الدرا�سات 3 املكلفة بتح�يل احلركة الهاتفية الدولية

11 اإىل 21 ي�ني� - جنيف دورة 2013 ملجل�ص الحتاد الدويل لالت�سالت

الجتماع 63 للجنة نظام الت�سالت الال�سلكية 24-28  ي�ني� - جنيف

26-27 ي�ني� - باري�ص طيف الرتددات/البتكار : الرتددات رافعة لتط�ر القت�ساد

الجتماع 87 ملهام جمم�عة العمل ح�ل هند�سة النرتنت   ما بني 28 ي�لي�ز والفاحت من غ�ست- برلني
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