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 صــحفي بــالغ

 2013ماي 14

 المجلس اإلداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت اجتماع
 

، بمقر 2013 ماي 14ترأس رئيس الحكومة السيد عبد اإلله ابن كيران، يوم األربعاء 

في دورته  لمجلس اإلداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصالتارئاسة الحكومة، اجتماع 
 .الثامنة عشرة

 
تدارس حصيلة تطور قطاع المواصالت ومتابعة تقدم ل أشغال هذه الدورة خصصتوقد 

 3102 األشغال بالنسبة لتنفيذ مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصالت في أفق سنة

 .3102لسنة  تهاميزانيوالمصادقة على مشروع  3103لحصر حسابات الوكالة لسنة و

 
على الدور االستراتيجي الذي تقوم به الوكالة  رئيس الحكومة أكدفي مستهل هذا االجتماع، 

خدمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ببالدنا باعتباره قطاعا حيويا يساهم بحوالي 
سنة على إحداثها، فاعال  01من الناتج الداخلي الخام، حيث أضحت، بعد مرور  %5

الستشارية واالقتراحية والتحكيمية، فضال أساسيا في ميدان االتصاالت من خالل أدوارها ا
عن دورها التقني المتمثل في إرساء المعايير والقياسات من أجل ضمان أفضل شروط 

 .االستخدام والتسيير واالستثمار في مجال االتصاالت
 

األداء الجيد الذي طبع سوق االتصاالت في بالدنا خالل  السيد عبد اإلله ابن كيرانثمن كما 
في مليون مشترك  32عدد مشتركي الهاتف الثابت والنقال  ناهزلمنصرمة، حيث الفترة ا

ماليين مشترك  3، منهم عململيون مست 05عدد مستخدمي شبكة األنترنت  حين تجاوز
ألف من مستعملي شبكة  211كما أن  .الجيل الثالثتكنولوجيا أغلبهم من مستخدمي 

األنترنت قاموا بالشراء عبر الخط، مما يدل على تزايد الثقة بمستوى األمان العالي لألداء 
المجهود الذي  ، مما يؤكداإللكتروني بشكل خاص، وبمنظومة تجارتنا اإللكترونية بشكل عام

 .مات الرقميةيتعين بذله الستغالل اإلمكانات التي تتيحها المعامالت والخد

  
أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن الوكالة مدعوة في الفترة المقبلة إلى ومن جهة أخرى 

اإلسهام في الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم البرامج القطاعية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، من خالل المواكبة التكنولوجية لها، خاصة المخطط الوطني لتنمية الصبيب 

على  العالي والعالي جداً، واعتماد تكنولوجيا شبكات الجيل الرابع لما لها من أثر كبير
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تحسين جودة الخدمات وزيادة سرعة الربط باألنترنت، وتوسيع الرقعة الجغرافية 
للمستفيدين من خدمات الهاتف المحمول واألنترنت لتشمل مجموع التراب الوطني، وال 

 .اديسيما المناطق النائية والبو

 
ونوه السيد عبد اإلله ابن كيران بمجهودات أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين 

وتحسين عمل هذه المؤسسة كما توجه بالشكر إلى كافة  المواصالت في سبيل تطوير
 الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة  المتدخلين والفاعلين في القطاع، وخاصة وزارة

 .ومتعهدي االتصاالت

 
أعضاء المجلس  بعرض أماملمدير العام للوكالة السيد عزالدين المنتصر باهلل إثر ذلك تقدم ا

ومواضيع أخرى تهم على  أنشطة ومهام الوكالة خالل الفترة المنصرمة تناول من خالله
 3102مضامين مذكرة التوجهات العامة إلى غاية سنة نجاز إتتبع مدى الخصوص 

حسابات الوكالة لسنة  حصروترددات وتدبير طيف الترددات ومراجعة المخطط الوطني لل
 .3102على ميزانية الوكالة برسم سنة  ةصادقمالة وناقشوم 3103

 
دعا السيد رئيس الحكومة اإلدارات والقطاع الخاص على حد سواء  االجتماعفي نهاية 

إيجابي على للعمل على تطوير الخدمات عبر الخط وتبسيط المساطر، مما سيكون له أثر 
كما حث كافة الفاعلين على المزيد من التعاون . المواطن والمقاولة واالقتصاد عموما

والتنسيق من أجل تحيين استراتيجية بالدنا في مجال تكنولوجيا اإلعالم والتواصل، وفق ما 
تم التأكيد عليه خالل اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات 

 .تصاد الرقميواالق
وشدد السيد عبد اإلله ابن كيران في األخير على ضرورة تعريف المواطنين بالخدمات عبر 

، معتبرا أن ال خيار لبالدنا في مجال التكنولوجيات الحديثة شارتهمإالخط الموضوعة رهن 
 .سوى النجاح
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