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 صــحفي بــالغ

  2015رسما 25
 المواصالت لتقنين الوطنية الوكالة ادارة مجلس اجتماع

 
 ،بالرباط 2015مارس  18يوم الجمعة  ،الحكومة رئيس اإلله ابن كيران السيد عبد اسةرئانعقد تحت 
 .الوطنية لتقنين المواصالت الوكالة ةمجلس إدار 

ومشروع ميزانيتها لسنة  2014حسابات الوكالة برسم سنة حصر هذا االجتماع،  عمالأجدول  تناول
ة قطاع تنميمواصلة التوجهات العامة ل قترحاتم دراسةقطاع و الحصيلة تطور  استعراض كما 2015

 .2018في أفق سنة  تصاالتاال

 قطاع االتصاالتأهم مؤشرات تطور  عناالجتماع عرضا  خالل 1ةدار اإلأعضاء مجلس  تابع
، 2014-2010مختلف مكونات سوق االتصاالت خالل الفترة  فاعلحول ت مفصال تحليالو  بالمملكة،

 تطبيقا يذهاتنف المقررمن رافعات التقنين رافعة  كللاآلثار المحتملة هذا التحليل  استعرضحيث 
المرقمة األهداف  غالبيةأظهرت كون والتي  .2010منذ سنة للقطاع  المؤطرةمذكرة التوجهات العامة ل

 .تحققت في هذه المذكرة قد المحددة

عامة تم تقديم التوجهات ال ،والتكنلوجيةوعلى ضوء التوجهات الدولية انطالقا من هذه الحصيلة، 
 . خالل هذا االجتماع دارةمجلس اإلالتي صادق عليها لتنمية القطاع 

 للهاتف إجماليةحظيرة  إلى، 2018اعتمادا على عدة رافعات، بلوغ، في أفق  ،وتتطلع هذه التوجهات
، إضافة الى تحفيز تطوير نترنتمليون مشترك في األ 22وأكثر من مليون مشترك،  50 من المتنقل

 .البنى التحتية ودعم االستثمارات بالقطاع

                                                           

 ديتألف مجلس ادارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت، باإلضافة الى رئيس الحكومة بصفته رئس المجلس، من وزير الداخلية، وزير االقتصا 1
، وزير الشؤون لحكومةلاألمين العام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، والمالية، 

من  اوخمس شخصيات يتم تعيينه ، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني.العامة والحكامة، وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
 القطاع العام والخاص باعتبار كفاءتها.
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جراءات التي من شأنها تشجيع تقاسم البنى مذكرة التوجهات العامة، باإلضافة الى اإل سطركما ت
تفعيل ل نهجا واضحا ودقيقا مكونات السوق،  عدد منالتحتية وخلق منافسة فعلية على مستوى 

. وسيتم إبالغ هذه المذكرة 2012المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا، المصادق عليه سنة 
 للعموم في القريب.

وسائل ومشاريع تهم تنمية االستعماالت بقطاع  ،كذلكعضاء وخالل هذا االجتماع ناقش األ
 لى عدة مشاريع حكومية خدمة للمواطن.إعالم واالتصال االتصاالت وتشجيع إدخال تكنولوجيات اإل

م برس حساباتها حصر على جلسةالخالل أشغال هذه الوكالة  ةر إدا مجلسصادق أعضاء  وقدهذا 
 األمنتخصص إحداث تكوين في  على، و 2015برسم سنة تها ميزانيعلى صادق  كما، 2014سنة 

 .والمواصالت للبريد الوطني بالمعهد المعلوماتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


