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افتتاحية

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت

�إن االرتفاع املتزايد م�ؤخرا يف عدد امل�شرتكني يف
�شبكة االنرتنيت ي�ؤكد الرهان الذي كنا ن�أمله
من املواطنني املغاربة للإقبال على التكنولوجيات
احلديثة للإعالم .وهكذا ،ف�إن عدد امل�شرتكني يف
نهاية �شهر �سبتمرب  2015بلغ  13,89مليون �أي
بنمو �سنوي ن�سبته  %63,54و هذا ي�ؤكد �أي�ضا
احلما�س الذي يبدونه اجتاه الأنرتنيت املتنقل .لقد
بلغ عددهم  12,81مليون منخرط ،كما �أن �سوق
االت�صاالت انتع�شت بف�ضل اجليل الرابع ()4G
الذي مت اعتماده يف �شهر يونيو املن�رصم ،الأمر
الذي يدعونا �إىل العمل على ن�رشه ال�رسيع يف
�أح�سن ال�رشوط بوا�سطة املتعهدين الوطنيني.
�إن دمقرطة تكنولوجيات الإعالم يقت�ضي قبل
كل �شيء متكني الولوج �إىل اخلدمات املقدمة من
الناحية املادية ،وهذا الولوج رهني بدوره باملناف�سة
ال�رشيفة بني الفاعلني ب�سوق االت�صاالت.
و يالحظ ب�أن ميكانيزمات التنظيم املعتمدة ما
زالت حتكم الطلب بح�سب االنخفا�ض املتوا�صل
لأ�سعار اخلدمات ،و يتجلى هذا االنخفا�ض على
م�ستوى مكاملات الهاتف املتنقل التي عرفت
انخفا�ضا قدره  %15حتى متم �شهر �سبتمرب
 2015مقابل ارتفاع احلركة الهاتفية بن�سبة
� .%6,5إال �أن هذه امل�ؤ�رشات يجب �أن ت�صاحب
بتفعيل حقيقي ملختلف رافعات التقنني الواردة
يف مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع
االت�صاالت يف �أفق .2018
و فيما يخ�ص تق�سيم احللقة املحلية وتقا�سم
البنيات التحتية وحمل الأرقام الهاتفية.
و ملواكبة هذه الإ�صالحات لبلوغ املجتمع الرقمي،
ف�إن الوكالة ال ت�ألو جهدا لت�شجيع االبتكارات
و املواهب ،كما ن�شيد باملنا�سبة بالعمل الذي
يقوم به مركز برجميات احلا�سوب ونهنئ الفائزين
ب  Screendy up Marocنطري ون�شجع على
الريادة الرقمية.
فالريادة وروح امل�س�ؤولية قيمتان نعتمدهما يوميا
على م�ستوى الوكالة ويف التعاون جنوب –
جنوب مع فرقائنا الأفارقة وكذا الهيئات الدولية
كال�شبكة الفرنكوفونية لهيئات ال�ضبط
والتنظيم التي ترت�أ�سها الوكالة بر�سم �سنة
.2016
قراءة ممتعة !

حمل الأرقام

قرار جديد  :من �أجل املزيد من ال�سيولة
�إن حمل الأرقام الهاتفية الثابتة �أو املتحركة ال�شخ�صية
�أو املهنية تعترب رافعة للتنظيم و ال�ضبط تروم لت�شجيع
املناف�سة ال�رشيفة و امل�رشوعة ل�سوق االت�صاالت و �ضمان
ولوج عادل مل�ستعملي خمتلف ال�شبكات و خدمات
االت�صاالت ،فمن جانب ي�ضمن حمل الأرقام للم�ستعملني
حرية االختيار بالن�سبة للعرو�ض التي تهمهم ولتفادي
تغيري رقم الهاتف واملتعهد ،و من جانب �آخر يحافظ
ملتعهدي االت�صاالت على الرهان التجاري احليوي املتمثل
يف االبتكار املتوا�صل و يف نف�س الآن احلفاظ على وفاء
زبنائهم.
و يف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت الوكالة الوطنية لتقنني
املوا�صالت قرارا جديدا يغري و يتمم �شكليات و �رشوط
تفعيل حمل الأرقام الهاتفية.
فبعد م�شاورات عري�ضة مع املتعهدين الثالثة ،قررت
الوكالة �أن تكون عملية حمل الأرقام �أكرث �سال�سة
بالن�سبة للم�ستعمل و ذلك بتحديد �آجال ق�صرية و اعتماد
منهجية مب�سطة و فر�ض �رشوط �صارمة.
و يعالج القرار رقم  15/04امل�ؤرخ يف � 08أكتوبر جانبني
�أ�سا�سني وهما :
• تو�ضيح م�سل�سل تفعيل قاعدة املعطيات املتمركزة
حلمل الأرقام ( )BDCPNالذي �ستكون جاهزة على �أبعد
تقدير يف يونيو .2017
• و يف هذا الإطار ،ف�إن القرار ين�ص على مرحلة �أوىل يتم
خاللها الت�شاور بني املتعهدين لالتفاق على ال�شكليات
التقنية و املالية و الإدارية ،و العملية و التعاقدية بخ�صو�ص
تفعيل هذه العملية.

و بعد االنتهاء من هذه املرحلة ،يتم �إخبار الوكالة بعدم
ح�صول �أي اتفاق بني الأطراف الثالثة ،و طبقا لهذا القرار،
�ستتخذ الوكالة الإجراءات ال�رضورية الختيار و تعيني الهيئة
التي �سيوكل لها تدبري هذه القاعدة  )BDCPN( .ثم �إن
الوكالة اختارت مكتب خمابرة خمت�ص �سيبا�رش �أ�شغاله
بت�شاور مع متعهدي االت�صاالت ابتداء من �شهر يناير .2016
�إن القرار اجلديد ين�ص �أي�ضا على اعتماد م�ستقبال حمددا
وحيدا لعقود الهاتف الثابت واملحمول ي�سمح مبعرفة الرقم
الهاتفي مو�ضوع طلب التغيري و �سيتم الحقا حتديد عملية
تفعيله من طرف املتعهدين.

ما معنى حمل الأرقام
الهاتفية ؟

�إن عملية حمل الأرقام الهاتفية ت�سمح لكل فرد معنوي
�أو ذاتي باحلفاظ على رقمه (الثابت  -املحمول – الأداء
امل�سبق �أو البعدي) وعند تغيري املتعهد الأ�صلي ،و ت�أتي
املبادرة من ال�شخ�ص الراغب يف تغيري املتعهد.
و يف هذه احلالة يتوجه �إىل املتعهد امل�ستقبل الذي اختاره
و ب�إمكانه العدول عن طلبه يف ظرف يوم عمل واحد.
و مينح للمتعهد الأ�صلي اجل يومي عمل ( )02لقبول �أو
رف�ض الطلب مع بيان �أ�سباب الرف�ض (ال ميكنه التم�سك
بت�سوية الو�ضعية التعاقدية �أو املادية للزبون).
و بعد قبوله للطلب يتوجب عليه يف ظرف �أجل قدره
يوم عمل مبا�رشة عملية نقل الرقم الهاتفي ،و يجب �أن
ال تتوقف الإ�شارة ال�صوتية بعد عملية النقل من �شبكة
�إىل �أخرى �أكرث من �ساعتني ويكون الطلب جمانا و يتحمل
املتعهد امل�ستقبل كل امل�صاريف الناجتة عن عملية حمل
الرقم الهاتفي.
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ثالثة �أ�سئلة لـ...
ال�سيد حممد ال�سايح
رئي�س امل�صلحة االقت�صادية
بق�سم الولوج والربط البيني

تق�سيم احللقة املحلية BITSTREAM

قرار الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت
بخ�صو�ص BITSTREAM

يف �إطار م�سل�سل الت�شاور الذي انطلق
بداية �سنة  2014ما بني الوكالة و
املتعهدين الثالثة و ا�ستكماال للرافعات
التي مت و�ضعها �سابقا فيما يخ�ص
تق�سيم احللقة املحلية� ،أ�صدرت الوكالة
قرارا جديدا بخ�صو�ص الولوج �إىل
احللقة املحلية واحللقة املحلية الفرعية
الت�صاالت املغرب.

حددت الوكالة مبقت�ضى هذا القرار
ال�شكليات التقنية و التعريفية املتعلقة
بعر�ض اجلملة لـ  ،BITSTREAMحتدد هذه
ال�شكليات �رشوط فتح البنيات التحتية
الت�صاالت املغرب يف �إطار BITSTREAM
لفائدة املتعهدين الأغيار.
فبعد ن�رش العر�ض التقني و التعريفي (23
�أكتوبر � )2015أ�صبح ب�إمكان املتعهدين
ميدي تليكوم و وانا كوربويت عر�ض

خدماتهما على زبنائهما دون �إبرام عقد
مع ات�صاالت املغرب.
من الناحية التقنية يتم جتميع احلركة
الهاتفية و متريرها بوا�سطة احللقة
النحا�سية الت�صاالت املغرب.
ال يتعلق الأمر هنا ب�إجراء تنظيمي
للمناف�سة فقط بل ب�إعمال مبد�إ
اال�ستعمال املتبادل للبنيات التحتية
بق�صد تقلي�ص التكاليف.
و بالإمكان �أن ينتع�ش قطاع الثابت و
 ADSLو يتنمى �أكرث بف�ضل الدينامية
التناف�سية التي تن�ش�أ بني املتعهدين و
بالتايل �ستكون يف �صالح الزبون.
و يلزم املتعهد بعر�ض ،على نظر الوكالة
ق�صد الدرا�سة وامل�صادقة ،العرو�ض
الإ�ضافية املتعلقة ب�إدخال برتوكول
خا�ص للتعريف وجتميع BITSTREAM
انطالقا من عقدة ربط جديدة (.)NNRA

 -1ما هو �آثار تق�سيم احللقة املحلية على انخفا�ض الأ�سعار ؟
لن�أخذ قطاع  ADSLعلى �سبيل املثال� ،إن ات�صاالت املغرب حتتكره بحيث متتلك
 %99,5من هذه ال�سوق و ذلك راجع �إىل كون ات�صاالت املغرب املتعهد الوحيد الذي
بحوزته احللقة املحلية و ال ميكن للمتعهدين الآخرين �إن�شاء بنيات حتتية مماثلة لأن
العملية جد مكلفة.
و نظرا ل�ضعف ن�سبة نفاذ الهاتف الثابت ببالدنا ،ف�إن هذه البنيات التحتية
الت�صاالت املغرب ميكن ا�ستغاللها من طرف املتعهدين الأغيار مما ي�سمح الت�صاالت
املغرب بتقلي�ص تكاليفها من جهة و للمتعهدين الآخرين من تقدمي عرو�ضهم من
جانب �آخر.
و بتقلي�ص التكاليف �ستعرف الأ�سعار انخفا�ضا و يزداد الإقبال على خدماتهم.
 -2هل ما زالت هناك فوائد �أخرى لتق�سيم احللقة املحلية ؟
عالوة على انخفا�ض الأ�سعار هناك �أي�ضا دينامية تناف�سية لأن املتعهدين �سيكونون
م�ضطرين �إىل االبتكار يف جمال ت�سويق اخلدمات و تقدمي عرو�ض مفيدة و م�ضامني
جديدة �آلخ...
و با�ستعمال م�شرتك للبنية الوحيدة� ،سيتم الرتكيز من طرف املتعهدين على
اال�ستثمار يف ن�رش الأنرتنيت ذي ال�صبيب العايل جدا و كذا اال�ستثمار يف تكنولوجيات
جد متقدمة.
 -3كيف �سيتم تفعيل عملية تق�سيم احللقة املحلية؟
ان�سجاما مع املمار�سات الدولية املثلى� ،أو�صت الوكالة بتقدمي عر�ض ي�شمل خمتلف
اخلدمات �سيما عر�ض للربط بالألياف الب�رصية بعر�ض بتق�سيم مادي للحلقة املحلية
على م�ستوى العقد اجلديد لربط امل�شرتكني ( )NNRAبتق�سيم افرتا�ضي ()VULA
بعر�ض للتجميع اجلهوي و الوطني (.)BITSTREAM
بالن�سبة للتق�سيم املادي للحلقة املحلية و ال �سيما االفرتا�ضي ،ف�إن متديد الأجهزة
اخلارجية لالت�صاالت املغربية تبقى احلل الوحيد بالنظر �إىل العدد ال�ضعيف
للم�شرتكني املو�صولني بعقد الربط (.)NNRA

علـى اخلــط

الكلمة

الرقم

-15%

4K

هذه الن�سبة متثل انخفا�ض العوائد املتو�سطة لدقيقة املكاملة

 4Kيطلق عليها  ULTRA HDو يعني هذا املفهوم درجة

نف�س الفرتة ل�سنة  ،2014و قد �صاحب هذا االنخفا�ض ارتفاع

حاليا.

(الهاتف املحمول) للف�صول الثالثة من �سنة  2015مقارنة مع
احلركة الهاتفية ال�صادرة للهاتف املحمول ن�سبة  %8متجاوزا

 38مليار من الدقائق امل�ستهلكة خالل الف�صول الثالثة ال�سالفة

الذكر.

الو�ضوح امل�ضاعفة �أربع مرات بالن�سبة لـ  FULL HDاملوجود

قالوا...
" �إن جوانب م�رشوع MOROCCAN

 CONNECTED CARت�ؤ�رش ببداية ثورة رقمية من

�صنع مغربي".

ف�إن م�ضمون  ULTRA HDما زال جد حمدود يف بع�ض

الأفالم املبثوثة بوا�سطة ,DVD BLUE RAY

جمال بن حمو

مدير Soft Centre

07/01/16 09:27

2/4

Newsletter N°11 Janvier 2016 VA.indd 2

العدد احلادي ع�رش • يناير 2016

�أخبار دولية
ال�شبكة الفرنكوفونية
لتنظيم االت�صاالت
احلدث

االجتماع ال�سنوي الثالث ع�رش لل�شبكة FRATEL
�شاركت الوكالة يومي  30نونرب و فاحت
دي�سمرب الأخريين ممثلة يف �شخ�ص ال�سيد
عبد العزيز الطب يف االجتماع ال�سنوي
الثالث ع�رش لل�شبكة الفرونكوفونية
لتنظيم الإت�صاالت و بح�ضور �أكرث
من ت�سعني ( )90م�شاركا ميثلون �إحدى
وع�رشين ( )21هيئة لل�ضبط و التنظيم
بالإ�ضافة �إىل املنظمات الدولية (االحتاد
الدويل لالت�صاالت ،اللجنة الأوروبية) و
كذا الفاعلني بالقطاع ملناق�شة مو�ضوع :
"ما هو �آثار تالقي ال�شبكات على تنظيم
االت�صاالت الإلكرتونية؟"
خ�ص�صت لهذا املو�ضوع ثالث طاوالت
م�ستديرة.
عاجلت الطاولة امل�ستديرة الأوىل مو�ضوع
تالقي �شبكات االت�صاالت االلكرتونية
والقطاعات االقت�صادية الأخرى املنظمة
على �شكل �شبكة الم�س فيها امل�شاركون
باخل�صو�ص تدابري التنظيم الذكي ملواكبة
رقمنة املجتمع و ذلك باال�شتغال البيني
حمليا و دوليا ما بني �شبكات االت�صاالت و
ال�شبكات الطاقية و ال�شبكات الطرقية
الخ ....هناك جتارب رائدة مت تقا�سمها بني
امل�شاركني ،و ح�صل �إجماع حول �رضورة
فتح و تقا�سم بنيات الهند�سة املدنية
لكل ال�شبكات لتفادي �إحداث بنيات غري
جمدية اقت�صاديا  ،فيما الم�ست الطاولة
الثانية النظام البيئي اجلديد الرقمي

الناجت عن تالقي ال�شبكات و رقمنة اخلدمات
وامل�ضامني.
بالفعل ميرر كل من ال�صوت و املعطيات و
ال�صورة و م�ضامني �أخرى عرب نف�س الأجهزة
الرقمية مبختلف �أ�شكالها و �أنواعها ،و هذا
التالقي ي�ستوجب �إعادة النظر يف �شكلها
(ال�صبيب العايل جدا) من جهة و رقمنة
اخلدمات من جهة �أخرى.
�أما الطاولة امل�ستديرة الثالثة فقد خ�ص�صت
للجانب التطبيقي تخللها عر�ض ال�سيد
عبد العزيز الطب.
هناك حتديات جديدة برزت �إىل الوجود:
التالقي التجاري و التعريفي للخدمات و
ال�شبكات (�شبكات التجميع وربط عنا�رص
ال�شبكة املتنقلة انطالقا من �شبكة الثابت).
يتعني على املتعهدين التوفر على الآليات
التي من �ش�أنها احلفاظ على مناخ تناف�سي
طويل الأمد ال �سيما الأمور املرتبطة بالربط
البيني.
و على �إثر هذا االجتماع ال�سنوي مت تعيني
�أع�ضاء جلنة التن�سيق بر�سم � 2016أ�سندت
الرئا�سة �إىل الوكالة و�سوي�رسا كنائب للرئي�س
بجانب دولة الطوغو.
�سيعقد االجتماع املقبل لل�شبكة يف
ليك�سبورغ ( )Luxembourgو �سيكون
املو�ضوع "كيف ال�سبيل �إىل ت�شجيع ن�رش
ناجع ل�شبكات االت�صاالت االلكرتونية؟"

ت�ستعد دولة تون�س �إىل اعتماد اجليل
الرابع ()4G

�رصح املتعهد التاريخي � Tunisie Télécomأنه
ينتظر بفارغ ال�صرب �إعطاء االنطالقة للجيل
الرابع ( ، )4Gو قد بو�رشت التجارب التقنية مبدينة
احلمامات مب�ؤازرة امل�صنع الفرن�سي ALCATEL
 LUCENTبلغ �صبيب Tunisie Télécom
 135,8 Mbpsعلى �صبيب نظري قدره 150
.Mbps

اعتمد الأوروبيون الربط املتنقل

بلغ عدد الأجهزة املحمولة املربوطة بال�شبكة
العنكبوتية  564مليون.
اعتمد الأوربيون اال�ستعماالت اجلديدة على اخلط
ب�شكل كبري ح�سب تقرير لتحليل املعطيات
املتنقلة الذي �أعده مكتب .Flurry
و تت�صدر دولة ال�سويد البلدان الأوروبية مبجموع
 1.5مليون جهاز متبوعة بالأرا�ضي املنخف�ضة
 1.36مليون متبوعني باململكة املتحدة الربيطانية
( 1.3مليون),
و فيما يخ�ص اللوحات االلكرتونية تت�صدر فرن�سا
املجموعة الأوروبية  %12ثم �أملانيا بح�صة %9
متبوعني ب�إ�سبانيا بح�صة .%8

نظرة �شاملة عن الربط بال�شبكة
العنكبوتية الدولية بر�سم �سنة
2015
ح�سب تقرير االحتاد الدويل لالت�صاالت بر�سم
 2015ف�إن  3.2مليار من الأ�شخا�ص مت ربطهم
بال�شبكة املتنقلة حيث بلغت ن�سبة التغطية
 7.1مليار م�شرتك� ،أي بن�سبة  %95من ال�ساكنة
الدولية.
بالن�سبة مل�ؤ�رش تنمية تكنولوجيات الإعالم و
االت�صال تظل كوريا اجلنوبية للمرة اخلام�سة على
التوايل الرائد الأول مبجموع � ،8.93أما فيما يخ�ص
املغرب فيظل �ضمن الدول الإفريقية املحتلة
ملراتب متقدمة.
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بطاقة زيارة

مركز برجميات احلا�سوب  : SOFT CENTREاالبتكار الرقمي من �صنع مغربي
يعترب مركز برجميات احلا�سوب مركزا لتطوير الربجميات
لفائدة الفاعلني بقطاع �صناعة تكنولوجيات الإعالم،
الهدف منه هو �إنتاج برجميات مبتكرة باالعتماد على
الكفاءات يف جمال البحث يف اجلامعات ومدار�س تكوين
املهند�سني ،هناك العديد منهم ( 09بر�سم )2014
من ا�ستعملوا برجميات قام ب�إجنازها مركز الربجميات،
مت �سنة  2014حتفيز  54باحثا جامعيا ينتمون لأربعة
ع�رشة م�ؤ�س�سة مغربية لإجناز �أحد ع�رشة برجمية
مبتكرة حل�ساب متعهدين ين�شطون يف هذا املجال
�أمثال INVOLYS، SCREENDY،BRAMS، THALES :
.ALENIA SPACE
و عالوة على هذا ،با�رش مركز برجميات احلا�سوب

�إجناز م�شاريع البحث و التقرير املعرو�ضة عليه من طرف
امل�ؤ�س�سات العامة و اخلا�صة الوطنية ب�إ�رشاك �رشكة
متخ�ص�صة وطنية و باحثني مبدار�س تكوين املهند�سني
املغاربة.
و ي�سعى املركز املذكور �إىل التنقيب عن املواهب ال�شابة
املغربية و تخ�صي�ص جوائز للمتفوقني منهم .و يف هذا
املجال قامت  SCREENDYب�إجراء مباراة لفائدة ثالثمائة
طالب (� )300أيام  16و  17و  18من �شهر نوفمرب 2015
باملعهد الوطني للربيد و املوا�صالت من �أجل �إجناز برجميات
متنقلة لل�سيارة املغربية املربوطة بال�شبكة العنكبوتية.
و من �ضمن الربجميات املتناف�سة هناك «،»Wake up Pilot

برجمية متنقلة �أجنزها ال�سيد �أن�س حمامو�ش طالب بال�سنة الثالثة
باملعهد الوطني للربيد و املوا�صالت ،متكن هذه الربجمية ال�سائق
لل�سيارة من معرفة ن�سبة التعب قبل و بعد ال�سفر و �سيتم
تفعيلها عن طريق  Moroccan Smart Carامل�سوقة من طرف
جمموعة .Groupe CFAO MOTORS MAROC
هذا املثال يو�ضح بجالء التعاون الذي تن�شده الوكالة منذ 2015
عن طريق مركز الربجميات للحا�سوب للت�شجيع عن البحث
والتنمية يف قطاع املتنقل.
�إن جتنيد النظام البيئي الرقمي بوا�سطة  Devox Marocو Maroc
 Numeric Clusterو م�صنع ال�سيارات و  MAGNAVمب�ساعدة
املعهد الوطني للربيد و االلتزام الن�شيط لـ  SCREENDYكله
ب�شائر لثورة رقمية من �صنع مغربي.

ب�إيجاز

الوكالة قامت بتعيني املتعهدين ذوي النفوذ
نعرف الآن املتعهدين الذين ميار�سون نفوذا يف خمتلف الأ�سواق اخلا�صة بر�سم �سنة  ،2016و هذا االخت�صا�ص املوكول �إىل الوكالة ي�ستند �إىل درا�سة جمموعة من امل�ؤ�رشات تخ�ص حجم
احلظرية و احلركة الهاتفية و رقم املعامالت و كذا �إمكانيات اال�ستثمار و م�ستوى مراقبة ال�سوق.
تطبيق لقيا�س جودة اخلدمات املتنقلة
�ستعطي الوكالة يف بحر �سنة  2016االنطالقة لتطبيق ميكن امل�ستعملني من �إبداء الر�أي يف حينه عن �شبكة الهاتف املتنقل الذي ي�ستعملونها.
و بكل �شفافية ميكن للوكالة جتميع املعلومات و املعطيات بخ�صو�ص جودة خدمات �شبكة اجليل الثاين ( )2G) (voix 2G smsو �شبكة اجليل الثالث ( )voix 3G, Data 3Gو كذا �شبكة
اجليل الرابع (.)voix 4G, Data 4G
ميكن حتميل هذا التطبيق على الهاتف الذكي باملجان.
�آخر �أجل لتحيني معطيات �أ�سماء النطاق « » .ma
فبعد االنتقال �إىل القاعدة املحورية اجلديدة لتدبري �أ�سماء النطاق ابتداء من فاحت مار�س  2015يتعني على �أ�صحاب �أ�سماء النطاق « ».maامل�سجلني قبل هذا التاريخ الت�أكد من املعطيات
املتعلقة ب�أ�سمائهم على « »whoisاملوجود ( )www.registre.maو القيام بتحيينها قبل  31دي�سمرب  2015و �ستحذف الأ�سماء غري املعروفة بانق�ضاء الأجل املذكور من www.registre.ma
�صادقت احلكومة على تراخي�ص  VSATو 3RP
بعد الإعالن عن املناف�سة يف مار�س املن�رصم �صادقت احلكومة على م�شاريع الن�صو�ص التنظيمية التي تخ�ص الرتاخي�ص املمنوحة �إىل كل من ات�صاالت املغرب و Société d’Aménagement
 et de Développement Vertو وانا كوربوريت  Wana Corporateمن �أجل تقدمي خدمات االت�صاالت عرب ال�سواتل امل�ستعملة للتكنولوجيات ذات االجتاهني بوا�سطة الأقمار اال�صطناعية ,VSAT
�أما فيما يخ�ص تراخي�ص  3RPفقد مت منحها �إىل كل من  CIRES TELE COMو .SADV
�أ�سعار انتهاء املكاملات خالل �سنة 2016
قررت الوكالة اال�ستمرار ،خالل �سنة  ،2016يف العمل بالأ�سعار املعمول بها حاليا فيما يخ�ص انتهاء املكاملات يف ال�شبكات املتنقلة و الثابتة للمتعهدين  :ات�صاالت املغرب ،ميدي تليكوم
و وانا كوربوريت .و قد مت حتديد هذه الأ�سعار يف  0.1399درهم للدقيقة دون احت�ساب الر�سوم بالن�سبة لل�شبكات املتنقلة للمتعهدين الثالثة و  0.1160ل�شبكة التنقل املحدود لوانا.
ي�أتي هذا القرار يف انتظار نتائج الدرا�سات اجلارية الهادفة �إىل حتديد �آليات تثمني ال�سوق حيث من املحتمل �أن جتري الوكالة تعديال على �أ�سعار االنتهاء يف خمتلف ال�شبكات الثابتة و�/أو
املتنقلة بعد م�شاورتها مع املتعهدين املعنيني.
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