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 4201 رسما 52

 حصيلة أهم برامج الخدمة األساسية للمواصالت: الخدمة األساسية للمواصالت 
 

 

  :الخدمة األساسية للمواصالتتتضمن 

 الجميع؛ متناول في بأسعار محددة نوعية منخدمة الهاتف منها  األساسية االتصاالت خدمة  
 إلكتروني؛ أو مطبوع شكل في دليلو المعلومات ةخدم توفير رئ،واطال مكالمات توجيه  
 اإلنترنت؛ إلى لوجالو خدمات  
 معينة مواصفات قائمةل وفقا المضافة القيمة ذات الخدمات . 

الخدمة  تطويرفي مجال  واألولويات األهداف( CGSUT) لجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالت تحدد
تتولى و .تقديمها والمناطق الواجب تغطيتهااألساسية للمواصالت وبلورتها في شكل الخدمات الواجب 

 .الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت مهمة األمانة الدائمة لهذه اللجنة

عبر صندوق الخدمة األساسية للمواصالت المحدث في يتم تمويل برامج الخدمة األساسية للمواصالت 
هذه الوسيلة تمكن و .(play or pay)التجهيز أو األداء : على طريقتين 5002إطار قانون المالية 

 يتعينه الحالة ذ، في هالمتعهدين من إمكانية القيام بأنفسهم بتنفيذ مشاريع الخدمة األساسية للمواصالت
 أو تحويل مساهماتهم المالية للصندوق، بكل برنامج خاصة المواصفات من لمجموعة وفقا به القيام عليهم

 .(من رقم معامالتهم %5)

 :"PACTE "برنامج

 3529 تغطيةب األمر يتعلق .التصاالتخدمات ال لوجم الويعميهدف إلى تبرنامج  هو PACTE برنامج
 منطقة 52 في ناطقالم هذه وتقع(. نترنتواإل الهاتف) االتصاالت خدمات تقديم خالل من قروية ةمنطق

 .جماعة قروية 145و مقاطعة 22 إدارية،

 %31أي  منطقة 214ويتم حاليا العمل على ، 5059 ديسمبر نهايةإلى  منطقة 1930 وقد تمت تغطية
 .كمعدل تنفيذ

 ،3G الثالث والجيل G5 نيالثا الجيل تقنياتب 222 تغطيةسيتم  ،في طور اإلنجاز التي من بين المناطق
 .المناطق لتلك الوصول صعوبة بسببلك ذو العام، هذا سنتين ابتداء من غضون في

، نهايته لىإ هذا األخير وصل ثحي PACTE برنامجل تكميلي برنامجإنجاز  الوطنية الوكالةوتعتزم 
يقدر عدد و .PACTE برنامج تي لم يشملهاال االتصاالت خدماتجميع المناطق القروية ب تغطية هدفب

 سيستمرو 5054 من الثاني النصف، وسيتم إطالق البرنامج خالل 5000و 5200 بينهذه المناطق ما 
 .سنوات 9 ةلمد
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 : "GENIE" برنامج

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إدماجيهدف إلى  برنامج هوو 5002 سنة GENIEتم إطالق برنامج 
 إطالق تموقد . باإلنترنت متصلةو الوسائط متعددةبأنظمة  المدارس جميع تجهيز خالل من التعليم في

 من بدعم درهممليون  1,038 قدرها بميزانية 5059-5003 لفترةتمتد على ا جديدة استراتيجية
 .صندوق الخدمة األساسية للمواصالت

 :هي استراتيجية مجاالت ثالثة حولويتمحور هذا البرنامج 

 الوسائط  بأنظمة متعددة تربوية ةمؤسس 3520 تجهيزالذي يهدف إلى "  التحتية البنية" محور
 ؛مرتبطة باإلنترنت

 المعلومات تكنولوجيامجال  في درسم  230.000تكوين الذي يهدف إلى "كوينالت" محور 
 ؛ واالتصاالت

 الموارد التربوية الرقمية لتطوير" ضامين التربويةالم تطوير" محور. 

بحقائب متعددة  2200مؤسسة بأنظمة متعددة الوسائط مرتبطة باإلنترنت و 9000تم تجهيز حوالي 
 (.حاسوب وجهاز عرض فيديو)الوسائط 

 عدة ،5059 ديسمبر في والتعليم التربية وزارة أطلقت حيث .الثالثة مرحلته GENIE برنامجوقد دخل 
 : أجل من مشاورات

  اإلنترنت، بشبكةرسة مد 3234ربط 
 الوسائط، متعددةيبة حق 3211 توزيع 
 الوسائطمتعددة ة بقاعات مدرس 1429 تزويد. 

 

 :"INJAZ" إنجاز برنامج

 التعليم مؤسسات كافةب، والدكتوراه والماجستير ةالهندسأسالك  في المسجلينلطلبة لهذا البرنامج موجه 
 لطالب المدرسةو األسنان طب وكلية والصيدلة الطب كلياتب الثالثة السنة في المسجلين وكذلك العالي

المدرسة العليا ألساتذة و المدرسة العليا لألساتذةو للترجمة فهد الملك مدرسةو التسييرو تجارةلل الوطنية
 .لجامعاتل تابعةالالغير  العالي للتعليم العامة المؤسساتلطالب و ،التعليم التقني

 3600المحددة في  من االستفادة من دعم صندوق الخدمة األساسية للمواصالتهذه الفئة  مكنيوهو 
 بصبيب أنترنت خدمةباإلضافة إلى  محمول حاسوبدرهم من خالل الحصول على حزمة تتكون من 

 .عال

تم إطالق ربع األولى من هذا البرنامج فيما سيخالل المراحل األ اطالب 12000وقد استفاد حوالي 
 العروض وتسويق 5054 مارس 52يوم ( 5054- 5059 الدراسية السنة) رسميا خامسةالمرحلة ال

 .5054 مارس 51 منابتداء 

 درهم، مليون 11 تبلغميزانية  في إطار هذه المرحلة التي خصصت لها الباط 24400 ستفيدي وسوف
 في األولى للمرة لمدرجةا"  لوحات الرقميةال"و عادة، ةضوعرالمالمحمولة ب يالحواس اقتناءحيث يمكنهم 

 .البرنامج هذا إطار

 

 

 


