
بعدم  الوكالة  اإخبار  يتم  املرحلة،  هذه  من  االنتهاء  بعد  و 

القرار،  لهذا  و طبقا  الثالثة،  االأطراف  بني  اتفاق  اأي  ح�صول 

�صتتخذ الوكالة االإجراءات ال�رضورية الختيار و تعيني الهيئة 

اإن  ثم    )BDCPN(  . القاعدة  هذه  تدبري  لها  �صيوكل  التي 

اأ�صغاله  �صيبا�رض  خمت�ص  خمابرة  مكتب  اختارت  الوكالة 

بت�صاور مع متعهدي االت�صاالت ابتداء من �صهر يناير 2016.

حمددا  م�صتقبال  اعتماد  على  اأي�صا  ين�ص  اجلديد  القرار  اإن 

وحيدا لعقود الهاتف الثابت واملحمول ي�صمح مبعرفة الرقم 

الهاتفي مو�صوع طلب التغيري و �صيتم الحقا حتديد عملية 

تفعيله من طرف املتعهدين.

اإن حمل االأرقام الهاتفية الثابتة اأو املتحركة ال�صخ�صية 

اأو املهنية تعترب رافعة للتنظيم و ال�صبط تروم لت�صجيع 

املناف�صة ال�رضيفة و امل�رضوعة ل�صوق االت�صاالت و �صمان 

خدمات  و  ال�صبكات  خمتلف  مل�صتعملي  عادل  ولوج 

االت�صاالت، فمن جانب ي�صمن حمل االأرقام للم�صتعملني 

ولتفادي  تهمهم  التي  للعرو�ص  بالن�صبة  االختيار  حرية 

يحافظ  اآخر  جانب  من  و  واملتعهد،  الهاتف  رقم  تغيري 

املتمثل  احليوي  التجاري  الرهان  على  االت�صاالت  ملتعهدي 

وفاء  على  احلفاظ  االآن  نف�ص  و يف  املتوا�صل  االبتكار  يف 

زبنائهم.

لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأ�صدرت  ال�صياق،  هذا  يف  و 

�رضوط  و  �صكليات  يتمم  و  يغري  جديدا  قرارا  املوا�صالت 

تفعيل حمل االأرقام الهاتفية.

قررت  الثالثة،  املتعهدين  مع  عري�صة  م�صاورات  فبعد 

�صال�صة  اأكرث  االأرقام  حمل  عملية  تكون  اأن  الوكالة 

بالن�صبة للم�صتعمل و ذلك بتحديد اآجال ق�صرية و اعتماد 

منهجية مب�صطة و فر�ص �رضوط �صارمة.

جانبني  اأكتوبر   08 يف  املوؤرخ   15/04 رقم  القرار  يعالج  و 

اأ�صا�صني وهما :

املتمركزة  املعطيات  قاعدة  تفعيل  م�صل�صل  تو�صيح   •
اأبعد  �صتكون جاهزة على  الذي   )BDCPN( االأرقام  حلمل 

تقدير يف يونيو 2017.

و يف هذا االإطار، فاإن القرار ين�ص على مرحلة اأوىل يتم   •
ال�صكليات  على  لالتفاق  املتعهدين  بني  الت�صاور  خاللها 

التقنية و املالية و االإدارية، و العملية و التعاقدية بخ�صو�ص 

تفعيل هذه العملية.

اإن االرتفاع املتزايد موؤخرا يف عدد امل�صرتكني يف 

ناأمله  كنا  الذي  الرهان  يوؤكد  االنرتنيت  �صبكة 

من املواطنني املغاربة لالإقبال على التكنولوجيات 

احلديثة لالإعالم. وهكذا، فاإن عدد  امل�صرتكني يف 

اأي  نهاية �صهر �صبتمرب 2015 بلغ 13،89 مليون 

اأي�صا  بنمو �صنوي ن�صبته 63،54% و هذا يوؤكد 

احلما�ص الذي يبدونه اجتاه االأنرتنيت املتنقل. لقد 

بلغ عددهم 12،81 مليون منخرط، كما اأن �صوق 

 )4G( الرابع  اجليل  بف�صل  انتع�صت  االت�صاالت 

االأمر  املن�رضم،  يونيو  �صهر  يف  اعتماده  مت  الذي 

يف  ال�رضيع  ن�رضه  على  العمل  اإىل  يدعونا  الذي 

اأح�صن ال�رضوط بوا�صطة املتعهدين الوطنيني.

قبل  يقت�صي  االإعالم  تكنولوجيات  دمقرطة  اإن 

كل �صيء متكني الولوج اإىل اخلدمات املقدمة من 

الناحية املادية، وهذا الولوج رهني بدوره باملناف�صة 

ال�رضيفة بني الفاعلني ب�صوق االت�صاالت.

و يالحظ باأن ميكانيزمات التنظيم املعتمدة ما 

زالت حتكم الطلب بح�صب االنخفا�ص املتوا�صل 

الأ�صعار اخلدمات، و يتجلى هذا االنخفا�ص على 

عرفت  التي  املتنقل  الهاتف  مكاملات  م�صتوى 

�صبتمرب  �صهر  متم  حتى   %15 قدره  انخفا�صا 

بن�صبة  الهاتفية  احلركة  ارتفاع  مقابل   2015
ت�صاحب  اأن  يجب  املوؤ�رضات  هذه  اأن  اإال   .%6،5
بتفعيل حقيقي ملختلف رافعات التقنني الواردة 

قطاع  لتنمية  العامة  التوجهات  مذكرة  يف 

االت�صاالت يف اأفق 2018.

وتقا�صم  املحلية  احللقة  تق�صيم  فيما يخ�ص  و 

البنيات التحتية وحمل االأرقام الهاتفية.

و ملواكبة هذه االإ�صالحات لبلوغ املجتمع الرقمي، 

االبتكارات  لت�صجيع  جهدا  تاألو  ال  الوكالة  فاإن 

الذي  بالعمل  باملنا�صبة  ن�صيد  كما  املواهب،  و 

يقوم به مركز برجميات احلا�صوب ونهنئ الفائزين 

على  ون�صجع  نطري   Screendy up Maroc ب 

الريادة الرقمية.

فالريادة وروح امل�صوؤولية قيمتان نعتمدهما يوميا 

 – جنوب  التعاون  ويف  الوكالة  م�صتوى  على 

جنوب مع فرقائنا االأفارقة وكذا الهيئات الدولية 

ال�صبط  لهيئات  الفرنكوفونية  كال�صبكة 

�صنة  بر�صم  الوكالة  ترتاأ�صها  التي  والتنظيم 

.2016

قراءة ممتعة !  

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

قرار جديد : من اأجل املزيد من ال�سيولة 

افتتاحية

ما معنى حمل الأرقام 

الهاتفية ؟

اإن عملية حمل االأرقام الهاتفية ت�صمح لكل فرد معنوي 

االأداء   – املحمول   - )الثابت  رقمه  على  باحلفاظ  ذاتي  اأو 

تاأتي  و  االأ�صلي،  املتعهد  البعدي( وعند تغيري  اأو  امل�صبق 

املبادرة من ال�صخ�ص الراغب يف تغيري املتعهد.

و يف هذه احلالة يتوجه اإىل املتعهد امل�صتقبل الذي اختاره 

و باإمكانه العدول عن طلبه يف ظرف يوم عمل واحد.

و مينح للمتعهد االأ�صلي اجل يومي عمل )02( لقبول اأو 

رف�ص الطلب مع بيان اأ�صباب الرف�ص )ال ميكنه التم�صك 

بت�صوية الو�صعية التعاقدية اأو املادية للزبون(.

قدره  اأجل  عليه يف ظرف  يتوجب  للطلب  قبوله  بعد  و 

يوم عمل مبا�رضة عملية نقل الرقم الهاتفي، و يجب اأن 

ال تتوقف االإ�صارة ال�صوتية بعد عملية النقل من �صبكة 

اإىل اأخرى اأكرث من �صاعتني ويكون الطلب جمانا و يتحمل 

املتعهد امل�صتقبل كل امل�صاريف الناجتة عن عملية حمل 

الرقم الهاتفي.
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 MOROCCAN اإن جوانب م�رشوع " 
CONNECTED CAR توؤ�رش ببداية ثورة رقمية من 

�صنع مغربي." 

قالوا...الكلمة الرقم 

علـى اخلــط 

انطلق  الذي  الت�صاور  م�صل�صل  اإطار  يف 

و  الوكالة  بني  ما   2014 �صنة  بداية 

للرافعات  ا�صتكماال  و  الثالثة  املتعهدين 

يخ�ص  فيما  �صابقا  و�صعها  مت  التي 

تق�صيم احللقة املحلية، اأ�صدرت الوكالة 

اإىل  الولوج  بخ�صو�ص  جديدا  قرارا 

الفرعية  املحلية  واحللقة  املحلية  احللقة 

الت�صاالت املغرب.

القرار  هذا  مبقت�صى  الوكالة  حددت 

ال�صكليات التقنية و التعريفية املتعلقة 

بعر�ص اجلملة لـ BITSTREAM، حتدد هذه 

التحتية  البنيات  فتح  �رضوط  ال�صكليات 

 BITSTREAM الت�صاالت املغرب يف اإطار

لفائدة املتعهدين االأغيار.

فبعد ن�رض العر�ص التقني و التعريفي )23 

املتعهدين  باإمكان  اأ�صبح   )2015 اأكتوبر 

عر�ص  كوربويت  وانا  و  تليكوم  ميدي 

خدماتهما على زبنائهما دون اإبرام عقد 

مع ات�صاالت املغرب.

من الناحية التقنية يتم جتميع احلركة 

احللقة  بوا�صطة  متريرها  و  الهاتفية 

النحا�صية الت�صاالت املغرب.

تنظيمي  باإجراء  هنا  االأمر  يتعلق  ال 

مبداإ  باإعمال  بل  فقط  للمناف�صة 

التحتية  للبنيات  املتبادل  اال�صتعمال 

بق�صد تقلي�ص التكاليف.

و الثابت  ينتع�ص قطاع  اأن  باالإمكان  و 

ADSL و يتنمى اأكرث بف�صل الدينامية 
التناف�صية التي تن�صاأ بني املتعهدين و 

بالتايل �صتكون يف �صالح الزبون.

و يلزم املتعهد بعر�ص، على نظر الوكالة 

العرو�ص  وامل�صادقة،  الدرا�صة  ق�صد 

برتوكول  باإدخال  املتعلقة  االإ�صافية 

 BITSTREAM للتعريف وجتميع  خا�ص 

.)NNRA( انطالقا من عقدة ربط جديدة

هذه الن�صبة متثل انخفا�ص العوائد املتو�صطة لدقيقة املكاملة 

)الهاتف املحمول( للف�صول الثالثة من �صنة 2015 مقارنة مع 

نف�ص الفرتة ل�صنة 2014، و قد �صاحب هذا االنخفا�ص ارتفاع 

احلركة الهاتفية ال�صادرة للهاتف املحمول ن�صبة 8%  متجاوزا 

38 مليار من الدقائق امل�صتهلكة خالل الف�صول الثالثة ال�صالفة 

الذكر.

-15%
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قرار الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت 

BITSTREAM  بخ�سو�ص

BITSTREAM تق�سيم احللقة املحلية

4K يطلق عليها ULTRA HD و يعني هذا املفهوم درجة 

الو�صوح امل�صاعفة اأربع مرات بالن�صبة لـ FULL HD املوجود 

حاليا.

بع�ص  زال جد حمدود يف  ما   ULTRA HD فاإن م�صمون 

،DVD BLUE RAY االأفالم املبثوثة بوا�صطة

1- ما هو اآثار تق�سيم احللقة املحلية على انخفا�ض الأ�سعار ؟
متتلك  بحيث  حتتكره  املغرب  ات�سالت  اإن  املثال،  �سبيل  على   ADSL قطاع  لناأخذ 

99،5% من هذه ال�سوق و ذلك راجع اإىل كون ات�سالت املغرب املتعهد الوحيد الذي 
اإن�ساء بنيات حتتية مماثلة لأن  بحوزته احللقة املحلية و ل ميكن للمتعهدين الآخرين 

العملية جد مكلفة.

التحتية  البنيات  هذه  فاإن  ببالدنا،  الثابت  الهاتف  نفاذ  ن�سبة  ل�سعف  نظرا  و 

لت�سالت املغرب ميكن ا�ستغاللها من طرف املتعهدين الأغيار مما ي�سمح لت�سالت 

املغرب بتقلي�ص تكاليفها من جهة و للمتعهدين الآخرين من تقدمي عرو�سهم من 

جانب اآخر.

و بتقلي�ص التكاليف �ستعرف الأ�سعار انخفا�سا و يزداد الإقبال على خدماتهم.

2- هل ما زالت هناك فوائد اأخرى لتق�سيم احللقة املحلية ؟
عالوة على انخفا�ص الأ�سعار هناك اأي�سا دينامية تناف�سية لأن املتعهدين �سيكونون 

م�سطرين اإىل البتكار يف جمال ت�سويق اخلدمات و تقدمي عرو�ص مفيدة و م�سامني 

جديدة اآلخ...

على  املتعهدين  طرف  من  الرتكيز  �سيتم  الوحيدة،  للبنية  م�سرتك  با�ستعمال  و 

ال�ستثمار يف ن�رص الأنرتنيت ذي ال�سبيب العايل جدا و كذا ال�ستثمار يف تكنولوجيات 

جد متقدمة.

3- كيف �سيتم تفعيل عملية تق�سيم احللقة املحلية؟
ان�سجاما مع املمار�سات الدولية املثلى، اأو�ست الوكالة بتقدمي عر�ص ي�سمل خمتلف 

اخلدمات �سيما عر�ص للربط بالألياف الب�رصية بعر�ص بتق�سيم مادي للحلقة املحلية 

 )VULA( بتق�سيم افرتا�سي )NNRA( على م�ستوى العقد اجلديد لربط امل�سرتكني

.)BITSTREAM( بعر�ص للتجميع اجلهوي و الوطني

بالن�سبة للتق�سيم املادي للحلقة املحلية و ل �سيما الفرتا�سي، فاإن متديد الأجهزة 

ال�سعيف  العدد  اإىل  بالنظر  الوحيد  احلل  تبقى  املغربية  لالت�سالت  اخلارجية 

.)NNRA( للم�سرتكني املو�سولني بعقد الربط

 ال�سيد حممد ال�سايح

رئي�ص امل�صلحة االقت�صادية 

بق�صم الولوج والربط البيني

3ثالثة اأ�سئلة لـ...

جمال بن حمو

Soft Centre مدير

4K 
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اإىل اعتماد اجليل  ت�ستعد دولة تون�ض 

 )4G( الرابع

�رصح املتعهد التاريخي Tunisie Télécom  اأنه 

للجيل  النطالقة  اإعطاء  ال�سرب  بفارغ  ينتظر 

الرابع )4G( ، و قد بو�رصت التجارب التقنية مبدينة 

   ALCATEL الفرن�سي  امل�سنع  مبوؤازرة  احلمامات 

 Tunisie Télécom �سبيب  بلغ   LUCENT
 150 قدره  نظري  �سبيب  على   135،8 Mbps

.Mbps

اعتمد الأوروبيون الربط املتنقل

بال�سبكة  املربوطة  املحمولة  الأجهزة  عدد  بلغ 

العنكبوتية 564 مليون.

الأوربيون ال�ستعمالت اجلديدة على اخلط  اعتمد 

املعطيات  لتحليل  تقرير  ح�سب  كبري  ب�سكل 

.Flurry املتنقلة الذي اأعده مكتب

الأوروبية مبجموع  البلدان  ال�سويد  دولة  تت�سدر  و 

املنخف�سة  بالأرا�سي  متبوعة  جهاز  مليون   1.5
1.36 مليون متبوعني باململكة املتحدة الربيطانية 

)1.3 مليون(،

و فيما يخ�ص اللوحات اللكرتونية تت�سدر فرن�سا 

 %9 بح�سة  اأملانيا  ثم   %12 الأوروبية  املجموعة 

متبوعني باإ�سبانيا بح�سة %8.

بال�سبكة  الربط  عن  �ساملة  نظرة 

�سنة  بر�سم  الدولية  العنكبوتية 

2015
بر�سم  لالت�سالت  الدويل  الحتاد  تقرير  ح�سب 

ربطهم  مت  الأ�سخا�ص  من  مليار   3.2 فاإن   2015
التغطية  ن�سبة  بلغت  حيث  املتنقلة  بال�سبكة 

7.1 مليار م�سرتك، اأي بن�سبة 95% من ال�ساكنة 
الدولية.

و  الإعالم  تكنولوجيات  تنمية  ملوؤ�رص  بالن�سبة 

الت�سال تظل كوريا اجلنوبية للمرة اخلام�سة على 

التوايل الرائد الأول مبجموع 8.93، اأما فيما يخ�ص 

املحتلة  الإفريقية  الدول  �سمن  فيظل  املغرب 

ملراتب متقدمة.

احلدث

اأخبار دولية

فاحت  و  نونرب   30 يومي  الوكالة  �صاركت 

دي�صمرب االأخريين ممثلة يف �صخ�ص ال�صيد 

ال�صنوي  االجتماع  الطب يف  العزيز  عبد 

الفرونكوفونية  لل�صبكة  ع�رض  الثالث 

اأكرث  بح�صور  و  االإت�صاالت  لتنظيم 

اإحدى  ميثلون  م�صاركا   )90( ت�صعني  من 

التنظيم  و  لل�صبط  )21( هيئة  وع�رضين 

)االحتاد  الدولية  املنظمات  اإىل  باالإ�صافة 

و  االأوروبية(  اللجنة  لالت�صاالت،  الدويل 

كذا الفاعلني بالقطاع ملناق�صة مو�صوع :  

"ما هو اآثار تالقي ال�صبكات على تنظيم 
االت�صاالت االإلكرتونية؟"

طاوالت  ثالث  املو�صوع  لهذا  خ�ص�صت 

م�صتديرة.

عاجلت الطاولة امل�صتديرة االأوىل مو�صوع 

االلكرتونية  االت�صاالت  �صبكات  تالقي 

االأخرى املنظمة  والقطاعات االقت�صادية 

على �صكل �صبكة الم�ص فيها امل�صاركون 

باخل�صو�ص تدابري التنظيم الذكي ملواكبة 

البيني  رقمنة املجتمع و ذلك باال�صتغال 

حمليا و دوليا ما بني �صبكات االت�صاالت و 

ال�صبكات الطاقية و ال�صبكات الطرقية 

الخ.... هناك جتارب رائدة مت تقا�صمها بني 

�رضورة  حول  اإجماع  ح�صل  و  امل�صاركني، 

املدنية  الهند�صة  بنيات  تقا�صم  و  فتح 

اإحداث بنيات غري  لكل ال�صبكات لتفادي 

جمدية اقت�صاديا ، فيما الم�صت الطاولة 

الرقمي  اجلديد  البيئي  النظام  الثانية 

الناجت عن تالقي ال�صبكات و رقمنة اخلدمات 

وامل�صامني.

و  املعطيات  و  ال�صوت  من  ميرر كل  بالفعل 

ال�صورة و م�صامني اأخرى عرب نف�ص االأجهزة 

الرقمية مبختلف اأ�صكالها و اأنواعها، و هذا 

�صكلها  يف  النظر  اإعادة  ي�صتوجب  التالقي 

رقمنة  و  جهة  من  جدا(  العايل  )ال�صبيب 

اخلدمات من جهة اأخرى.

اأما الطاولة امل�صتديرة الثالثة فقد خ�ص�صت 

ال�صيد  عر�ص  تخللها  التطبيقي  للجانب 

عبد العزيز الطب.

هناك حتديات جديدة برزت اإىل الوجود:

و  للخدمات  التعريفي  و  التجاري  التالقي 

عنا�رض  وربط  التجميع  )�صبكات  ال�صبكات 

ال�صبكة املتنقلة انطالقا من �صبكة الثابت(.

االآليات  على  التوفر  املتعهدين  على  يتعني 

التي من �صاأنها احلفاظ على مناخ تناف�صي 

طويل االأمد ال �صيما االأمور املرتبطة بالربط 

البيني.

تعيني  مت  ال�صنوي  االجتماع  هذا  اإثر  على  و 

اأ�صندت   2016 التن�صيق بر�صم  اأع�صاء جلنة 

الرئا�صة اإىل الوكالة و�صوي�رضا كنائب للرئي�ص 

بجانب دولة الطوغو.

يف  لل�صبكة  املقبل  االجتماع  �صيعقد 

�صيكون  و   )Luxembourg( ليك�صبورغ 

ن�رض  ت�صجيع  اإىل  ال�صبيل  "كيف  املو�صوع 

ناجع ل�صبكات االت�صاالت االلكرتونية؟"

FRATEL الجتماع ال�سنوي الثالث ع�رص لل�سبكة

ال�سبكة الفرنكوفونية

لتنظيم الت�سالت
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يعترب مركز برجميات احلا�صوب مركزا لتطوير الربجميات 

االإعالم،  تكنولوجيات  �صناعة  بقطاع  الفاعلني  لفائدة 

باالعتماد على  برجميات مبتكرة  اإنتاج  الهدف منه هو 

الكفاءات يف جمال البحث يف اجلامعات ومدار�ص تكوين 

 )2014 بر�صم   09( منهم  العديد  هناك  املهند�صني، 

الربجميات،  مركز  باإجنازها  قام  برجميات  ا�صتعملوا  من 

الأربعة  ينتمون  جامعيا  باحثا   54 حتفيز   2014 �صنة  مت 

برجمية  ع�رضة  اأحد  الإجناز  مغربية  موؤ�ص�صة  ع�رضة 

املجال  هذا  يف  ين�صطون  متعهدين  حل�صاب  مبتكرة 

 INVOLYS، SCREENDY،BRAMS، THALES : اأمثال

.ALENIA SPACE
احلا�صوب  برجميات  مركز  با�رض  هذا،  على  عالوة  و 

طرف  من  عليه  املعرو�صة  التقرير  و  البحث  م�صاريع  اإجناز 

�رضكة  باإ�رضاك  الوطنية  اخلا�صة  و  العامة  املوؤ�ص�صات 

املهند�صني  تكوين  مبدار�ص  باحثني  و  وطنية  متخ�ص�صة 

املغاربة.

ال�صابة  املواهب  عن  التنقيب  اإىل  املذكور  املركز  ي�صعى  و 

هذا  يف  و  منهم.  للمتفوقني  جوائز  تخ�صي�ص  و  املغربية 

ثالثمائة  لفائدة  مباراة  باإجراء   SCREENDY قامت  املجال 

 2015 نوفمرب  �صهر  من   18 و   17 و   16 اأيام   )300( طالب 

باملعهد الوطني للربيد و املوا�صالت من اأجل اإجناز برجميات 

متنقلة لل�صيارة املغربية املربوطة بال�صبكة العنكبوتية.

 ،»Wake up Pilot« و من �صمن الربجميات املتناف�صة هناك

برجمية متنقلة اأجنزها ال�صيد اأن�ص حمامو�ص طالب بال�صنة الثالثة 

باملعهد الوطني للربيد و املوا�صالت، متكن هذه الربجمية ال�صائق 

�صيتم  و  ال�صفر  بعد  و  قبل  التعب  ن�صبة  معرفة  من  لل�صيارة 

طرف  من  امل�صوقة   Moroccan Smart Car طريق  عن  تفعيلها 

.Groupe CFAO MOTORS MAROC جمموعة

هذا املثال يو�صح بجالء التعاون الذي تن�صده الوكالة منذ 2015 

البحث  عن  للت�صجيع  للحا�صوب  الربجميات  مركز  طريق  عن 

والتنمية يف قطاع املتنقل.

 Maroc و Devox Maroc اإن جتنيد النظام البيئي الرقمي بوا�صطة

Numeric Cluster و م�صنع ال�صيارات و MAGNAV   مب�صاعدة 
كله   SCREENDY لـ  الن�صيط  االلتزام  و  للربيد  الوطني  املعهد 

ب�صائر لثورة رقمية من �صنع مغربي.

بطاقة زيارة

مركز برجميات احلا�سوب SOFT CENTRE : البتكار الرقمي من �سنع مغربي

4/4

العدد احلادي ع�رض • يناير 2016

الوكالة قامت بتعيني املتعهدين ذوي النفوذ

نعرف االآن املتعهدين الذين ميار�صون نفوذا يف خمتلف االأ�صواق اخلا�صة بر�صم �صنة 2016، و هذا االخت�صا�ص املوكول اإىل الوكالة ي�صتند اإىل درا�صة جمموعة من املوؤ�رضات تخ�ص حجم 

احلظرية و احلركة الهاتفية و رقم املعامالت و كذا اإمكانيات اال�صتثمار و م�صتوى مراقبة ال�صوق.

تطبيق لقيا�ض جودة اخلدمات املتنقلة

�صتعطي الوكالة يف بحر �صنة 2016 االنطالقة لتطبيق ميكن امل�صتعملني من اإبداء الراأي يف حينه عن �صبكة الهاتف املتنقل الذي ي�صتعملونها.

و بكل �صفافية ميكن للوكالة جتميع املعلومات و املعطيات بخ�صو�ص جودة خدمات �صبكة اجليل الثاين )2G( )voix 2G sms( و �صبكة اجليل الثالث )voix 3G، Data 3G( و كذا �صبكة 

.)voix 4G، Data 4G( اجليل الرابع

ميكن حتميل هذا التطبيق على الهاتف الذكي باملجان.

» .ma « اآخر اأجل لتحيني معطيات اأ�سماء النطاق

فبعد االنتقال اإىل القاعدة املحورية اجلديدة لتدبري اأ�صماء النطاق ابتداء من فاحت مار�ص 2015 يتعني على اأ�صحاب اأ�صماء النطاق »ma.« امل�صجلني قبل هذا التاريخ التاأكد من املعطيات 

www.registre.ma و القيام بتحيينها قبل 31 دي�صمرب 2015 و �صتحذف االأ�صماء غري املعروفة بانق�صاء االأجل املذكور من )www.registre.ma( املوجود »whois« املتعلقة باأ�صمائهم على

3RP و VSAT سادقت احلكومة على تراخي�ض�

       Société d’Aménagement  بعد االإعالن عن املناف�صة يف مار�ص املن�رضم �صادقت احلكومة على م�صاريع الن�صو�ص التنظيمية التي تخ�ص الرتاخي�ص املمنوحة اإىل كل من ات�صاالت املغرب و

،VSAT من اأجل تقدمي خدمات االت�صاالت عرب ال�صواتل امل�صتعملة للتكنولوجيات ذات االجتاهني بوا�صطة االأقمار اال�صطناعية  Wana Corporate و وانا كوربوريت et de Développement Vert
.SADV و  CIRES TELE COM 3 فقد مت منحها اإىل كل منRP اأما فيما يخ�ص تراخي�ص

 اأ�سعار انتهاء املكاملات خالل �سنة 2016

قررت الوكالة اال�صتمرار، خالل �صنة 2016، يف العمل باالأ�صعار املعمول بها حاليا فيما يخ�ص انتهاء املكاملات يف ال�صبكات املتنقلة و الثابتة للمتعهدين : ات�صاالت املغرب، ميدي تليكوم 

و وانا كوربوريت. و قد مت حتديد هذه االأ�صعار يف 0.1399 درهم للدقيقة دون احت�صاب الر�صوم بالن�صبة لل�صبكات املتنقلة للمتعهدين الثالثة و 0.1160 ل�صبكة التنقل املحدود لوانا.

ياأتي هذا القرار يف انتظار نتائج الدرا�صات اجلارية الهادفة اإىل حتديد اآليات تثمني ال�صوق حيث من املحتمل اأن جتري الوكالة تعديال على اأ�صعار االنتهاء يف خمتلف ال�صبكات الثابتة و/اأو 

املتنقلة بعد م�صاورتها مع املتعهدين املعنيني.

باإيجاز

Newsletter N°11 Janvier 2016 VA.indd   4 07/01/16   09:27


