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املدير العامكلمة
مختلف  قبل  من  املقدمة  اخلدمة  جودة  قياس  حمالت  بتنظيم  سنويا  الوكالة  تقوم  لذا   
لتصحيح  الضرورية  التعديالت  بإجراء  مقرونة  احلملة  هذه  وتكون  االتصاالت  متعهدي 

االختالالت وتغطية أي نقص مالحظ.

ومن أجل النهوض باإلنترنت بالصبيب العالي أعدت الوكالة لهذه الغاية مخطط عمل وطني 

وتسهر حاليا على تنفيذه وتوفير الظروف الضرورية لنجاحه. وفي هذا الصدد، قطعت الوكالة 

بتكنولوجيا  الربط  ورش  تنفيذ  في  بالشروع  وذلك  اجملال  هذا  في  مهما  شوطا  سنة 2012 

إقامة  أجل  من  اجلدوى  دراسة  عن  الوكالة  أعلنت  االتصاالت من اجليل الرابع )4G( باملغرب، إذ 

هذه التكنولوجيا باململكة. كما قامت الوكالة بإجراء استشارات مع املتعهدين الثالثة من أجل 

تقدمي خدمة الولوج الى اإلنترنت اعتمادا على تكنولوجيا WIFI  خارجي.

ومن أجل مرافقتها لهذه املشاريع اجلديدة وتوفير الظروف الضرورية ملواصلة الرقي بالقطاع، تولي 

الوكالة اهتماما بالغا للتكوين والبحث العلمي في مجال االتصاالت. فخالل سنة 2012 أصبح 

إجنازه  خالل  من  وذلك  املقاوالت،  عالم  على  انفتاحا  أكثر  واملواصالت  للبريد  الوطني  املعهد 

ملشاريع مشتركة ذات أهمية كبرى مما يعكس متانة التكوين الذي يتلقاه الطلبة املهندسون 

بهذه املؤسسة، سواء املغاربة منهم أو األجانب.

وتسعى الوكالة من خالل جميع منجزاتها إلى جعل املستعمل النهائي في صلب اهتماماتها 

على  املقدمة  االتصاالت  خدمات  مختلف  إلى  وشفاف  عادل  ولوج  من  متكينه  خالل  من  وذلك 

الصعيد الوطني.

يواصل قطاع االتصاالت في املغرب منوه حتت شعار احلركية وتطور استعماالت تكنولوجيا اإلعالم 

الهاتف املتنقل واإلنترنت منوا مهما، إذ بلغ عدد  واالتصال. فخالل سنة 2012 سجلت حظيرتا 

مقابل  مشترك  املشتركني في الهاتف املتنقل باململكة مع نهاية السنة املذكورة 39 مليون 

36,5 خالل نفس الفترة من السنة التي قبلها. كما سجل عدد املشتركني في خدمة اإلنترنت 

إلى عروض اخلدمات  النمو  الفضل في هذا  بدوره منوا مهما حيث بلغ 4 ماليني مشترك. ويرجع 

املتعهدون. يقدمها  املتنقلة بدون التزام من اجليل الثالث )3G( التي 

رافق منو حظيرة املشتركني منو االستعماالت، وذلك بفعل انخفاض األسعار ومنو األسواق،  وقد 

حيث أصبح املغاربة أكثر محادثة في الهاتف وأكثر تبادال للرسائل النصية القصيرة واملعطيات. 

وعلى سبيل املثال فقد ازدادت نسبة استهالك مشتركي الهاتف املتنقل من املكاملات بنسبة 

40 % من الدقائق و 37 % من الرسائل النصية القصيرة خالل سنة 2012  مقارنة مع السنة 

التي قبلها. 

تعد هذه املؤشرات، إضافة إلى مؤشرات أخرى، مصدر اطمئنان على دقة االختيارات االستراتيجية 

التي تبنتها اململكة في مجال النهوض بقطاع االتصاالت وعلى جناعة إجراءات التقنني واملراقبة 

التي تنهجها الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.

كما تعد هذه النتائج اإليجابية ثمرة لتطبيق التدابير الواردة في مذكرة التوجهات العامة لتنمية 

الدول  ضمن  رائدة  مكانة  تتبوأ  بالدنا  جتعل  أن  التدابير  هذه  القطاع في أفق 2013 . وتطمح 

األكثر تقدما في مجال الولوج  واستعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال. كما تهدف 

املذكرة إلى تكثيف املنافسة بالقطاع وإقامة شبكات اإلنترنت بالصبيب العالي. ويحظى هذان 

الورشان باألولوية بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.

على  تسهر  كما  الفاعلني،  مختلف  بني  للمنافسة  الدقيق  و  املنتظم  التتبع  الوكالة  تتولى 

املساهمة  في وضع القواعد التشريعية والتنظيمية الالزمة لتحقيق منو منسجم ومستدام 

بقطاع االتصاالت باملغرب.
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1. مواصلة تفعيل مضامني مذكرة بالتوجهات العامة 
لتنمية قطاع املواصالت في أفق سنة 2013

قطاع  لتنمية  العامة  التوجهات  مذكرة  تشكل 

مختلف  متكن  آلية   2013 سنة  أفق  في  املواصالت 

قطاع  مستقبل  حول  واضحة  رؤية  من  الفاعلني 

الوكالة  أعطت  ببالدنا. وخالل سنة 2012  االتصاالت 

مهمني  مشروعني  انطالقة  املواصالت  لتقنني  الوطنية 

بالصبيب  للنهوض  الوطني  اخملطط  بتنفيذ  يرتبطان 

شبكات  بإقامة  األمر  ويتعلق  جدا،  والعالي  العالي 

وإقامة   )4G( الرابع  اجليل  تكنولوجيا  من  االتصاالت 

شبكات اإلنترنت عبر تكنولوجيا WIFI  خارجي.

تكنولوجيا  من  االتصاالت  شبكات  إلقامة  فبالنسبة 

املنجزة   اجليل الرابع )4G( باملغرب، فستنكب  الدراسة 

بها  الدولية  املعمول  التجارب  بيان  على  املوضوع  في 

في هذا  االطار وكذا الفرص التي يوفرها السوق املغربي. 

الدراسة جاهزة خالل  نتائج هذه  أن تكون  املنتظر  ومن 

الفصل األول من سنة 2013.

فخالل اجتماعه بتاريخ 9 مايو 2012، قرر مجلس إدارة 

الوكالة الترخيص ملتعدي الشبكات العامة لالتصاالت 

الثابتة  الشبكات  تراخيص  على  احلاصلني  األرضية 

خارجي    WIFI بتكنولوجيا  اإلنترنت  شبكات  بإقامة 

عبر مجموع التراب الوطني. 

تهيئة  إعادة  في عملية  الوكالة  الغاية شرعت  ولهذه 

التكنولوجيا،  الضروري الستغالل هذه  الترددات  شريط 

كما أعلنت عن استشارة إلقامة البنيات التكنولوجية 

التي يتطلبها استخدام هذه الشبكات.

2. أنشطة واجراءات التقنني
تعد مهام تقنني قطاع االتصاالت باملغرب والسهر على 

املتعهدين  مختلف  بني  وعادلة  شريفة  منافسة  قيام 

على    مستوى سوق االتصاالت، من بني االختصاصات 

الرئيسية املنوطة بالوكالة.

على  سنويا  املؤسسة  هذه  تشرف  السياق  هذا  وفي 

للربط  والتعريفية  التقنية  العروض  على  املصادقة 

البيني بالنسبة للمتعهدين الذين ميارسون نفوذا على 

مستوى األسواق املرتبطة بطبيعة نشاطهم.

ومن جهة أخرى أجنزت الوكالة عمليات تدقيق تنظيمي 

احترامهم  مدى  من  التأكد  بغية  للمتعهدين  وعملي 

اللتزاماتهم التنظيمية ومن أجل ضمان قيام منافسة 

لفائدة  االتصاالت  سوق  مستوى  على  وعادلة  شريفة 

مستهلكي خدمات االتصاالت.

الشكايات  من  عاجلت الوكالة خالل سنة 2012 عددا 

لها  تبني  وقد  األرقام.  حمل  مجال  غالبيتها  في  تهم 

الزبناء  تدفع  ممارسات  وجود  املعاجلة  هذه  خالل  من 

إلى إلغاء طلبات حتميل األرقام. وفي هذا اإلطار قامت 

الوكالة بإجراء استشارة لدى املتعهدين لتعديل القرار 

حتميل  وكيفيات  شروط  بتحديد  املتعلق  رقم 1/11 

األرقام. ويهدف هذا التعديل ضمان حرية الزبون في حق 

طلب أو إلغاء حمل الرقم.

4. تدبير طيف الترددات 
لفائدة  الراديوية  الترددات  طيف  تدبير  الوكالة  تتولى 

الدولة. وفي هذا اجملال أعدت الوكالة مشروع مراجعة 

الوكالة  أبرمت  الترددات. كما  لطيف  الوطني  اخملطط 

اتفاقا  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيئة  مع 

التلفزة  من  لالنتقال  باإلعداد  اخلصوص،  على  يقضي، 

سعات  وحترير  األرضية  الرقمية  التلفزة  الى  التناظرية 

جديدة للترددات للشبكات املتنقلة باملغرب. كما قامت 

احتالل  لرصد  تقنية  مراقبة  عمليات  بعدة  الوكالة 

الطيف.

5. مراقبة جودة اخلدمة
وشبكات  خدمات  جودة  على  السهر  موضوع  يعد 

االتصاالت من بني املهام األساسية للوكالة والتي حتظى 

لديها بكل اهتمام. وفي هذا السياق اجنزت الوكالة 6 

املدن  من  عددا  حمالت قياس خالل سنة 2012 شملت 

وكذا  الوطنية  والطرق  السيارة  الطرق  من  ومقاطع 

محاور السكة احلديدية.

الصوت  خدمات  جودة  احلمالت  هذه  همت  كما 

لشبكات  القصيرة  النصية  والرسائل  واملعطيات 

االتصاالت من تكنولوجيا اجليل الثالث )G3( والشبكات 

تكنولوجيا  من  الصوت  من تكنولوجيا GPRS وخدمة 

الصوت  اجليل الثالث )G3( وتكنولوجيا EDGE وخدمة 

املعطيات  وخدمة   )2G( الثاني  اجليل  تكنولوجيا  من 

 )G3( الثالث  اجليل  تكنولوجيا  من  املتنقل  لإلنترنت 

. HSDPA وتكنولوجيا

النجاح  أن معدل نسبة  احلمالت  نتائج هذه  أبانت  وقد 

اإلجمالي يبلغ على مستوى املدن 98,17% و %94,30   

الوطنية   بالطرق  السيارة  و%93,41  الطرق  بالنسبة 

السككية. و85,34% باحملاور 

أم بالنسبـة لـخدمـة اإلنترنـت من تكنولوجيا الـجيل 

لثالث )G3( عبر الهواتف الذكية مبختلف املدن موضوع 

اإلجمالي  النجاح  نسبة  فإن  األخيرة،  القياس  حملة 

لعملية الربط تتراوح بني 98,21% و%98,83.

)G3(عبر  الثالث  اجليل  من  اإلنترنت  خلدمة  وبالنسب 

فإن  القياس،  حملة  موضوع  املدن  مبختلف  احلاسوب 

نسبة النجاح اإلجمالي لعملية الربط تتراوح بيـن

98,46% و%99,69.

مراقبة  عمليات  عدة  الوكالة  خالل سنة 2012 أجنزت 

همت:

األساسية.  اخلدمة  • مشاريع 
االتصاالت. معدات  • تسويق 

نوادي   ( املضافة  القيمة  ذات  اخلدمات  مقدمي   •
اإلنترنت(.

الهاتفية. احلركة  حتويل  • مراقبة 

 6. اإلنترنت والثقة الرقمية
 ma.«  أسند املشرع مهمة تدبير أسماء مجال اإلنترنت

املواصالت. لتقنني  الوطنية  الوكالة  إلى  « باململكة 
لـ 28 مقدم خدمة  التصريح  وإلى غاية سنة 2012 مت 

من أجل تسويق التسجيالت.

داخلية  جلنة  الوكالة  أحدثت  ماي 2011  شهر  خالل 

مكلفة بتتبع مدى مطابقة أنشطة الوكالة ملقتضيات 

وفي  الشخصية.  املعطيات  بحماية  املتعلق  القانون 

هذا اإلطار أودعت الوكالة خالل شهر نونبر من نفس 
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لفائدة 9263 منطقة قروية غير متوفرة على إمكانية 

الولوج إلى مثل هذه اخلدمات. وقد صادقت جلنة تدبير 

اخلدمة األساسية للمواصالت على هذا البرنامج خالل 

اجتماعها بتاريخ 20 نونبر 2006.

ومنذ هذا االجتماع أناطت اللجنة مبتعهدي االتصاالت، 

وسيمكوم  و  تيليكوم  ميدي  املغرب،  اتصاالت 

الفترة  برسم  البرنامج  اجناز مشاريع هذا  وسبيسكوم 

.2008-2011

تكنولوجيا  بتعميم  املتعلقة  املشاريع  من  عدد  وتوجد 

اإلعالم واالتصال رهن اإلجناز، ويتعلق األمر بــ: 

اإلعالم  لتكنولوجيا  الولوج  تعميم  برنامج    •
انطالقته  عرف   :GENIE التعليم  بقطاع  واالتصال 

سنة 2006، ويعد هذا البرنامج أحد املكونات الرئيسية  

وقد   ''2013 الرقمي  ''املغرب  الوطنية  لالستراتيجية 

ومن  االستراتيجية.  خطته  ملراجعة  البرنامج  خضع 

البرنامج  املقرر أن يتم االنتهاء منه سنة 2013.  يرتكز 

على أربعة محاور رئيسية: البنية التحتية والتكوين و 

املوارد الرقمية و تطوير االستعماالت. 

• برنامج إجناز : وهو موجه لفائدة طلبة السلك الثاني 
وتكنولوجيا  العلوم  ميدان  في  اجلامعي  التعليم  من 

اإلعالم. ويهدف البرنامج الى منح دعم مالي  للطلبة 

القتناء حاسوب واشتراك بشبكة اإلنترنت. وبعد تنفيذ 

النسخة الرابعة منه سيصل عدد املستفيدين إلى 63 

420 طالبا.

• إحداث مراكز الولوج اجلمعاتية: يهدف هذا البرنامج 
إحداث 400

مركز ولوج جمعاتي لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال. وقد 

األولى مع نهاية سنة  املرحلة  مت اجناز 74 مركزا  برسم 

.2012

إلى  البرنامج  يهدف   :  )Nafid@( نافذة  برنامج   •
محمد  مؤسسة  منخرطي  لفائدة  مالي   دعم  تقدمي 

للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس 

والتكوين لالشتراك في خدمات اإلنترنت. وقد استفاد 

املؤسسة. منخرطي  من الدعم 150000 من 

اللجنة  لدى  الترخيص  وطلبات  تصاريحها  السنة 

الوطنية املكلفة مبراقبة حماية املعطيات الشخصية.

7. تطور سوق االتصاالت
الولوج  تطوير  بـمواصلة   2012 سنة  تـميزت 

وخدمة  عامة  بصفة  االتصاالت  خدمات  واستعمال 

اإلنترنت والهاتف املتنقل بصفة خاصة.

بلغت نسبة النمو السنوي لإلنترنت %24,35، 

بحظيرة تبلغ حوالي 4 ماليني مشترك، مسجلة بذلك 

الفضل الساكنة. ويرجع  نسبة نفاذ تفوق %12 من 

النمو، والتي لم يسبق أن حتقيقها من  في نسبة هذا 

اجليل  تكنولوجيا  خلقتها  التي  الدينامية  إلى  قبل، 

خلدمة  سهل  ولوج  من  املستعمل  متكن  والتي  الثالث 

اإلنترنت بدون التزام وبحركية أمثل.

السنة  هذه  متيزت  فقد  املتنقل،  للهاتف  وبالنسبة 

الصوت  خدمات  استعمال  نسبة  في  ملموس  بارتفاع 

حجم  ازداد   2012 سنة  فخالل  املعطيات.  وخدمة 

املكاملات  من  املتنقل  الهاتف  مشتركي  استهالك 

النصية  الرسائل  و %37 من  الدقائق  بنسبة %40 من 

القصيرة مقارنة مع السنة التي قبلها. ويرجع السبب

في هذا اإلقبال الكثيف على اخلصوص الى انخفاض

أسعار الهاتف املتنقل والثابت واإلنترنت.

العدد  بلغ  فقد  الثابت  الهاتف  حظيرة  يخص  فيما 

االجمالي للمشتركني 3،3 مليون مشترك مقابل و 6،3   

بنسبة تراجعا  مشترك سنة 2011 مسجال 

بتنقل  الثابت  الهاتف  %8 خالل سنة. وميثل مشتركو 

محدود، 

بـحوالي   الثابت  الهاتف  حظيرة  من  األكبر  القسط 

مليوني مشترك.

8. اخلدمة األساسية للمواصالت 
املواصالت  وسائل  الى  الولوج  تعميم  برنامج  يتضمن 

واإلنترنت الهاتف  املسمى"PACTE" توفير خدمات 

9. البحث والتكوين
عليا  مدرسة  واملواصالت  للبريد  الوطني  املعهد  يعد 

لتقنني  الوطنية  بالوكالة  ملحقة  للمهندسني 

املواصالت. وأحدثت هذه املؤسسة سنة 1961، 

وتشرف على تكوين املهندسني واألطر العليا في ميدان 

التكنولوجيا واإلعالم واالتصال. كما ينخرط املعهد في 

وتتأسس  املستمر.  والتكوين  العلمي  البحث  ميدان 

آليتني: مختبر  اجملال على  املعهد في هذا  استراتيجية 

البحث ومركز الدراسات للدكتوراه.

في  شرع  الذي  احلاسوب  برمجيات  ملركز  بالنسبة  و 

مرجعية  وحدة  فيعد  سنة2011،  نشاطه  مزاولة 

للبحث والتطوير في  مجال البرمجيات على الصعيد 

مشاريع   )3( ثالثة  اآلن   حد  إلى  أجنز  وقد  الوطني، 

للبحث والتطوير.

األنشطة  الداعمة  وابتداء من فاحت يناير 2012 عرفت 

تفعيال  البرمجيات  مجال  في  والتطوير  للبحث 

لفائدة  بحث  اتفاقية  إجناز 11  خالل  من  وذلك  عمليا 

هذا  املعلوميات  واالتصاالت. وفي  بقطاع  9 مقاوالت 
 12 إلى  ينتمون  جامعيا  موردا   32 إشراك  مت  اإلطار 

برمجيات  مركز  مبختبر  للمهندسني  ومدرسة  جامعة 

احلاسوب.

10. التعاون الدولي
بشكل  املواصالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  تشارك 

املهتمة  والدولية  اإلقليمية  االجتماعات  في  مكثف 

بقضايا تقنني قطاع االتصاالت. كما تستقبل الوكالة 

لفائدة  املنظمة  والتداريب  الزيارات  منتظمة  بصفة 

الوفود األجنبية خاصة اإلفريقية منها.

من  انطالقا  املكتسبة  وجتربتهم  خبرتهم  وبحكم 

وضعية القطاع باملغرب يستدعى أطر الوكالة لتنشيط 

دورات تدريبية ومناظرات وذلك في إطار اتفاقيات التعاون 

الوكالة مع عدد من نظرائها على الصعيد  التي جتمع 

الدولي.

اجتماعات  عدة  تنظيم   2012 سنة  عرفت  كما 

مع  خاصة  الترددات  طيف  مبجال  تتعلق  تنسيقية 

البرتغال اسبانيا وفرنسا.

11. اآلفاق املستقبلية
العامة  التوجهات  مذكرة  تفعيل  مواصلة  إطار  في 

من  االنتهاء   2013 سنة  ستعرف  القطاع،  لتنمية 

شبكات  إقامة  وكيفيات  لشروط  احملددة  الدراسة  إجناز 

بغية  باملغرب  الرابع  اجليل  تكنولوجيا  من  املواصالت 

اإلعالن عن منافسة  ملنح ترخيص االستغالل الفعلي 

خلدمات هذه التكنولوجيا. 

خارجي،   WIFI تكنولوجيا  شبكات  إلقامة  وبالنسبة 

هذه  نشر  وشروط  كيفيات  حتديد  الوكالة  ستتولى 

الوكالة  ستعمل  كما  املتعهدين.  قبل  من  الشبكات 

إقامة  على  لتحفيزهم  هؤالء املتعهدين  مرافقة  على 

البنيات التقنية الضرورية  للشروع في إقامة مشاريع 

منوذجية للربط بشبكات االتصاالت ذات الصبيب العالي 

جدا.

بالقطاع،  حتققت  الي  املكتسبات  دعم  أجل  ومن 

ستشهد سنة  2013 إعداد مذكرة بالتوجهات العامة 

وتهدف   ،2014-2018 لفترة  االتصاالت  قطاع  لتنمية 

التدابير املزمع اتخادها مع مختلف  هذه املذكرة حتديد 

الفاعلني بقطاع االتصاالت على الصعيد الوطني.
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2 -  تقديـم الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت

وكالة ملتزمة بتنمية  قطاع االتصاالت باملغرب.

الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت مؤسسة عمومية محدثة لدى السيد رئيس احلكومة تتمتع 

بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، تسهر على تقنني وتنظيم قطاع االتصاالت باملغرب.

تغييره  وقع  كما  واملواصالت،  بالبريد  املتعلق   96 رقم 24–  القانون  الوكالة مبقتضى  أحدثت 

القانونية  املهام  املقتضيات  هذه  حددت  وقد   .55-01 رقم  بالقانون  خصوصا  وتتميمه، 

تنظيم  إلعادة  الرئيسية  املعالم  رسمت  كما  املؤسسة  لهذه  املوكولة  والتقنية  واالقتصادية 

وحتديث وتنمية قطاع االتصاالت باملغرب.

بني  شريفة  منافسة  لقيام  الضرورية  والشروط  القواعد  وترسيخ  وضع  على  الوكالة  تسهر 

الفاعلني على مستوى أسواق االتصاالت باملغرب. كما تعمل على ضمان جودة مجموع اخلدمات 

املقدمة للمستعملني.

وعلى املستوى التشريعي، تساهم الوكالة في إعداد البيئة القانونية املالئمة لتنمية القطاع 

الوطني.  الصعيد  على  والتنظيمي  التشريعي  االطار  تطوير  في  مشاركتها  خالل  من  وذلك 

النادرة  املوارد  بعض  تدبير  على  املؤسسة  هذه  ألنشطتها، تشرف  املنظمة  بالنصوص  فعمال 

التابعة للملك العام للدولة ومنها طيف ترددات الراديو الكهربائية.

الوكالة أهمية خاصة  بالقطاع، تولي  الرقي  والتجديد من أجل  االبتكار   وشعورا منها مبكانة 
جملال تكوين املوارد البشرية والبحث العلمي.

كما تضطلع الوكالة بدورها االجتماعي من خالل إشرافها سنويا على تنظيم واحتضان العديد 

من املبادرات املواطنة املرتبطة بتطوير قطاع االتصاالت.
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3 -  تفعيل مذكرة التوجهات العامة في أفق        
   سنة 2013
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العالي              بالصبيب  للنهوض  الوطني  1.3. اخملطط 
باملغرب جدا         والعالي 

والتنظيمي القانوني  اإلطار  2.3 . مراجعة 



الدول  ضمن  متقدمة  مكانة  يتبوأ  املغرب  جعل  العامة  التوجهات  مذكرة  تهدف 
الرائدة في مجال الولوج واستعمال خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال. كما يعد 
تكثيف املنافسة واقامة شبكات اإلنترنت بالصبيب العالي جدا من بني احملاور الكبرى 

واألوراش الواعدة التي نصت عليها مذكرة التوجهات العامة.

والعالي جدا العالي  بالصبيب  اإلنترنت  إلقامة شبكات  الوطني  1.3 الـمخطط 

تكنولوجيـا  من  االتصـاالت  إقـامة شبكـات  وكيفيـات  لتحديـد شـروط  دراسـة  عن  • إعـالن 
اجليـل الرابع  )4G( باملغرب.

تبعا لقرار مجلس إدارتها اجملتمع بتاريخ 9 مايو 2012، 

أعلنت الوكالة عن طلب عروض في موضوع  اجناز دراسة 

لتحديد شروط وكيفيات إقامة شبكات االتصاالت من 

تكنولوجيا اجليل الرابع )4G( باملغرب. الهدف من هذه 

إدخال  وكيفيات  والرهانات  اجلدوى  حتديد  هو  الدراسة 

خدمات اجليل الرابع الى املغرب، مع األخذ بعني االعتبار 

التي  الفرص  وكذا  واالكراهات  التكنولوجي  التطور 

يوفرها السوق املغربي. وقد ارتكزت هذه الدراسة على 

ثالثة جوانب كبرى:

خدمات  إدخال  جتارب  دراسة  بهدف  دولية:  • مقارنة 
اجليل الرابع )4G( و استخالص النتائج الضرورية؛

إقامة  حيث  من  االتصاالت  سوق  امكانات  حتليل   •

شبكات اجليل الرابع )4G( على ضوء نتائج  استغالل 

خدمات اجليل الثالث؛

التنظيمية  والكيفيات  الشروط  وحتديد  حتليل   •
من  االتصاالت  شبكات  إلقامة  واملالية  والتقنية 

ضوء  على  باملغرب   )4G( الرابع  اجليل  تكنولوجيا 

املقارنات الدولية والتحليل املعمق للسوق الوطنية.

بعد عملية دراسة العروض منحت الوكالة خالل شهر 

دولية  شركة  الى  الدراسة  اجناز  دجنبر 2012 صفقة 

من  األول  النصف  خالل  إجنازها  من  ستنتهي  والتي 

سنة 2013.

تكنولوجيا WIFI خارجي. من خالل  العالي  الصبيب  إقامة شبكات  • توسيع 

في إطار تنمية الصبيب العالي باملغرب أجرت الوكالة 

املغرب  اتصاالت  الثالثة،  املتعهدين  مع  استشارات 

وميدي تيليكوم و وانا كوربريت،  في موضوع مشاريعهم 

واقتراحاتهم املتعلقة بتقدمي خدمة الولوج الى شبكة 

اإلنترنت من خالل تكنولوجيا WIFI خارجي على شريط 

.2,4GHz الترددات

وقد همت هذه االستشارة النقط التالية:

الى  للولوج   2,4GHz الترددات  شريط  استعمال   •
شبكة اإلنترنت بتكنولوجيا WIFI خارجي؛

طيف  تهيئة  إعادة  عملية  في  املساهمة  • كيفيات 
الترددات؛

الترددات 2,4GHz  ؛ استغالل شريط  • إطار 

الترددات 2,4GHz للولوج  شريط  استغالل  • شروط 
خارجي   WIFI بتكنولوجيا  اإلنترنت  شبكة  الى 

والبنيات  الترددات  بتقاسم  يتعلق  فيما  خصوصا 

التحتية وجودة اخلدمة واجلوانب األمنية؛

بتكنولوجيا  اإلنترنت من  استغالل شبكة  • انعكاس 
لـمتعدي  األخرى  الشبكـات  على  خـارجي   WIFI

اجليل  شبكات  خاصة  لالتصاالت  العامة  الشبكات 

الثاني والثالث؛

• االستغالل التجريبي لنقط الولوج لشبكة اإلنترنت 
الترددات  شريط  على  خارجي   WIFI بتكنولوجيا 

. 2,4GHz

أجل  من  التام  اهتمامهم  عن  الثالثة  املتعهدون  عبر 

الترددات  شريط  على  التكنولوجيا  هذه  استغالل 

والتجارب  تلقتها  التي  الردود  أساس  2,4GHz. وعلى 

الى  الوكالة  تقدمت  اجملال،  هذا  في  املتبعة  الدولية 

الترددات  إلى فتح شريط  يرمي  إدارتها مبقترح  مجلس 

  WIFI تكنولوجيا من  اإلنترنت  لشبكة  2,4GHz للولوج 
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املقيد  غير  الترخيص  املذكور  اجمللس  قرر  خارجي. وقد 

ملتعدي الشبكات العامة لالتصاالت األرضية احلاصلني 

على تراخيص الشبكات الثابتة بإقامة شبكة اإلنترنت 

تعيني  دون   ( باملغرب  خارجي   WIFI تكنولوجيا  من 

الترددات ودون أداء أتاوى(. 

وفي هذا الصدد كلف مجلس اإلدارة الوكالة بالشروع 

الضروري  الترددي  الطيف  تهيئة  إعادة  عمليات  في 

الستغالل شبكة اإلنترنت من تكنولوجيا WIFI خارجي 

ولتحديد  الترددات  لشريط  احلاليني  املستغلني  مع 

املتعهدين  قبل  من  الستغالله  التقنية  الشروط 

املعنيني .

الشريط  تهيئة  إعادة  حول  املناقشات  أسفرت  وقد 

حتديد  على  احلاليني  املستغلني  املتعهدين  مع  املذكور 

التحتية للصبيب  بالبنيات  النهوض  تستدعي عملية 

بإيجاد  املرتبطة  السبل  أجنح  عن  البحث  العالي 

إقامة  بهدف  العمومية  والتمويالت  االستثمارات 

التي  البصرية  باأللياف  لالتصاالت  األساسية  البنيات 

وتعويض  االتصاالت  شبكات  قلب  دعم  شأنها  من 

من  بأخرى  التجميع  لشبكات  الهيرتزية  الوصالت 

ثالث  هناك  الهدف  هذا  ولتحقيق  البصرية.  األلياف 

مقاربات:

االستثمارات  أساس  على  األولى  املقاربة  تقوم   •
املشتركة فيما بني املتعهدين وذلك لدعم قلب شبكات 

لشبكات  الهيرتزية  الوصالت  وتعويض  االتصاالت 

هذه  وتهدف  البصرية.  األلياف  من  بأخرى  التجميع 

املقاربة الى دعم سعات الشبكات وترشيد االستثمارات 

وتفادي إقامة شبكات قد ال تكون ذات مردودية  في حالة 

عرضت الوكالة على مجلس إدارتها املنعقد بتاريخ 14 

يناير2011، ألول مرة مشروع مراجعة اإلطار التشريعي 

املراجعة  مشروع  فإن  وللتذكير  للقطاع.  والتنظيمي 

يهم النصوص التالية:

واملواصالت؛ بالبريد  رقم 24 – 96 املتعلق  • القانون 
البيني  بالربط  رقم 2 –97 1025 املتعلق  • املرسوم 

لشبكات املواصالت؛

العامة  بالشروط  • املرسوم رقم 2 -97 1026 املتعلق 
الستغالل شبكات املواصالت؛

• املرسوم رقم 2 – 05 772 املتعلق  باإلجراءات املتبعة 
املنافية  واملمارسات  النزاعات  في  للبت  الوكالة  أمام 

لقواعد املنافسة والتركيز االقتصادي.

املراجعة في إطار تنفيذ مقتضيات مذكرة  وتأتي هذه 

العام لتنمية القطاع في أفق سنة 2013،  التوجهات 

القانونية  الوسائل  من  الوكالة  متكني  أجل  من  وذلك 

والتنظيمية ملواكبة منو القطاع والتدخل بنجاعة على 

خصوصا  املتعهدين  وممارسات  السوق  تطور  مستوى 

بالنسبة للجوانب التالية:

اخلدمات؛ عروض  على  بكل شفافية  العموم  • إطالع 
التحتية  البنيات  )اقتسام  التقنني  رافعات  متتني   •

والولوج لشبكات الربط البيني...( ؛

املالية  الغرامات  فرض  الوكالة من صالحيات  • متكني 
على املتعهدين.

مصالح  قبل  من  للدراسة  املشاريع  هذه  خضعت 

والتجارة  الصناعة  وزارة  و  للحكومة  العامة  األمانة 

لتقنني  الوطنية  والوكالة  احلديثة   والتكنولوجيات 

املواصالت وهي معروضة اآلن على مسطرة املصادقة.

إعادة  بعملية  املتعلقة  املقتضيات  ومختلف  املبلغ 

تهيئة الطيف.

الثالثة  املتعهدين  مع  مبشاورات  الوكالة  قامت  كما 

شريط  استغالل  ينظم  قرار  مشروع  حول  املعنيني 

الترددات الستخدام تكنولوجيا WIFI خارجي،  والذين 

مشروع  حول  والعملية  التقنية  مالحظاتهم  أبدوا 

تهيئة  إعادة  عملية  متويل  على  وموافقتهم  القرار 

الطيف الترددي. وبعد االنتهاء من كل هذه العمليات 

سيتم الترخيص للمتعهدين املعنيني بإقامة شبكات 

أفق  في  وذلك  االتصاالت من تكنولوجيا WIFI خارجي 

سنة 2013

 

إقامتها من طرف متعهد لوحده. 

• في حني تعتمد املقاربة الثانية على التمويل اجلزئي 
من  منافسة  عن  االعالن  إطار  في  املتعهدين  لتدخل 

التمويل.  من  النوع  بهذا  املعنية  املناطق  تغطية  أجل 

وسيكون التمويل العمومي مقرونا بالشروط املتعلقة 

بالنسبة  املتوقعة  اخلدمة  وجودة  التغطية  مبستوى 

للمناطق املستهدفة.

• وإذا لم تؤد املقاربتان السابقتان إلى النتائج املرجوة، 
ميكن للدولة إحداث شركة ستتدخل كفاعل عمومي 

على  البصرية،  األلياف  من  المادية  شبكة  إلحداث 

أو  زبناء  احلالة  هذه  في  االتصاالت  متعهدو  يكون  أن 

يتم اعتمادها إال  املقاربة لن  أن هذه  مساهمني. علما 

في حالة عدم جناح املقاربتني السالفتي الذكر.

البصرية األلياف  بشبكات  لالتصاالت  األساسية  البنيات  • دعم 

والتنظيمي التشريعي  اإلطار  2.3 مراجعة 
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البيني والربط  1.4 . الولوج 
املنافسة 2.4 . تتبع 

املتعهدين 3.4 . تدقيق 
األرقام وحمل  4.4 . الترقيم 

الترددات 5.4 . تدبير طيف 
التقنية 6.4 . املراقبة 

واملوافقة                الراديو كهربائية  احملطات  7.4 . تراخيص 
املعدات         على 

''ma.'' اإلنترنت مجال  8.4 . تدبير 
والتشفير االلكترونية  9.4 . املصادقة 

الرقمية 10.4 . الثقة 
السادسة من              النسخة  الى  11.4 . االنتقال 

االنترنت           برتوكول 



البيني. الربط  و  برسم سنة 1.42013 الولوج  البيني  الربط  أسعار  • حتديد 

التعريفية  العروض  على  باملصادقة  الوكالة  تلتزم 

بالنسبة  احللقة  وتقسيم  البيني  للربط  والتقنية 

املرتبطة  األسواق  مستوى  على  النافدين  للمتعهدين 

هذه  اجناز  في  الوكالة  وتشرع   نشاطهم  بطبيعة 

أكتوبر من  املعنيني في شهر  املتعهدين  العمليات مع 

كل سنة للمصادقة على العروض التعريفية والتقنية 

برسم السنة املقبلة.

بتحليل  الوكالة  رقم /8/11 قامت  لقرار  تطبيقا   و 
وضعية األسواق من أجل تقييم النتائج واالنعكاسات 

بالتأطير  املتعلقة  املراجعة  تفعيل  على  املترتبة 

التعريفي حسب دينامية األسواق املعنية.

وبعد  املتعهدين،  واستشارة  الدراسة  لنتائج  واعتبارا 

اخبار جلنة التدبير، أصدرت الوكالة القرار رقم /10/12 

1قرار بتاريخ 1 دجنبر 2011  يتعلق مبراجعة التأطير املتعدد السنوات ألسعار انتهاء رواج الربط البيني 

للشبكات الثابتة واملتنقلة التصاالت املغرب و ميدي تيليكوم و وانا كوربريت لفترة 2012-2013.

انتهاء  أسعار  بتحديد   2012 دجنبر   25 بتاريخ 

برسم  القصيرة  النصية  والرسائل  الصوتية  املكاملات 

سنة 2013.

قد  الوكالة  كون  إلى  االشارة  جتب  السياق  هذا  وفي 

لتقسيم  والتعريفي  التقني  العرض  على  صادقت 

سنة  برسم  املغرب  اتصاالت  للمتعهد  احمللية  احللقة 

.2012

العطل. وأيام  واألحد  السبت  و  والثامنة صباحا  ليال  الثامنة  الساعة  بني  ما   الذروة  ليال. بنصف سعر ساعة  والثامنة  الثامنة صباحا  الساعة  بني  الذروة، ما  * سعر ساعة 

0,27550,2022الهاتف املتنقل التصاالت املغرب

0,30520,2022الهاتف املتنقل ميدي تيليكوم

0,33780,2022الهاتف املتنقل لوانا كوربريت

0,17980,1516الهاتف الثابت بتنقل محدود لوانا كوربريت

0,05910,0471الهاتف الثابت التصاالت املغرب احمللي

0,12580,0961الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور العادي

0,18940,1478الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور املزدوج

0,12520,0966الهاتف الثابت ميدي تيليكوم

0,12520,0966الهاتف الثابت بدون تنقل محدود لوانا كوربريت

4  -  أنشطة وإجراءات التقنني

تـحديد أسعار انتهاء املكاملات الثابتة واملتنقلة بقرار الوكالة رقم /08/11.

من 2013/01/01 إلى 2013/12/31  من 2012/07/01 إلى 2012/12/31  
أسعار انتهاء املكاملات

بالدرهم للدقيقة، دون احتساب الرسوم، ساعات الذروة*
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املنافس  املتعهد  احمللية  احللقة  تقسيم  عملية  متكن 

من استعمال اخلط الهاتفي املوصول الى غاية مشترك 

املتعهد مالك احللقة احمللية. وميكن للمتعهد املنافس 

املتعهد  من  احمللية  للحلقة  جزئي  أو  إجراء كراء كلي 

املالك من أجل تقدمي خدماته.

رقم 05/12 بتاريخ 22 مايو 2012  قرارها   مبقتضى 

احمللية  احللقة  تقسيم  أسعار  على  الوكالة  صادقت 

برسم سنة 2012.

املتعلقة  لسنة 2012  الشهرية  باألتاوى  االحتفاظ  مت 

بالتقسيم الكلي واجلزئي للحلقة احمللية واحملددة على 

الرسوم. احتساب  دون  التوالي في 80 و 20 درهم 

كوربريت  وانا  املتعهد  فقط  تقدم  اليوم  هذا  غاية  إلى 

0,080,05أسعار انتهاء الرسائل النصية القصيرة بالدرهم دون احتساب الرسوم

0.03أسعار انتهاء الرسائل النصية القصيرة بالدرهم دون احتساب الرسوم

من 2013/01/01 إلى 2013/12/31  من 2012/01/01 إلى 2012/12/31  

دجنبر  فاحت  بتاريخ  القرار، الصادر  تطبيقا للمادة 4 من 

2011، املشار إليه أعاله ، قامت الوكالة بتحليل وضعية 

واالنعكاسات  النتائج  املعنية من أجل تقييم  األسواق 

بالتأطير  املتعلقة  املراجعة  تفعيل  على  املترتبة 

أسفرت  األسواق. وقد  هذه  دينامية  حسب  التعريفي 

هذه الدراسة عن اخلالصات التالية:

الهاتف  سوق  خاصة  منوه  املغربي  السوق  يواصل   •
املسجلة  األسعار  مستويات  النخفاض  نظرا  املتنقل 

)العائد املتوسط للدقيقة( وارتفاع حجم االستعماالت.
بحوالي 20%  االستعماالت   نسبة  معدل  ارتفاع   •
شتنبر  و30   2011 شتنبر   30 بني  ما  الفترة  خالل 

متوسط  بلغ 72 دقيقة  استعمال  الى  2012 ليصل 

في الشهر لكل خط هاتفي.

فيما  املتنقل  الهاتف  لرواج  االجمالي  احلجم  • ارتفع 
يخص خدمة الصوت املمررة من قبل املتعهدين بنسبة 

الفترة. نفس  %38 خالل 

في  الرواج  حجم  ومنو  األسعار  انخفاض  ساهم   •
املتنقل  للهاتف  للدقيقة  املتوسط  العائد  انخفاض 

 0،57 الى  درهم   0،76 من  انتقل  حيث  بحوالي25% 

لسنة 2011  الثالث  الفصلني  بني  ما  للدقيقة  درهم 

لدقيقة  املتوسط  العائد  سجل  حني  في   .2012 و 
انخفاضا  املذكورة  الفترة  نفس  خالل  الثابت  للهاتف 

بنسبة 12%.

• أدت عملية تعميم إلزامية عدم التمييز التسعيري 
واملكاملات   on-net الشبكة  داخل  من  املكاملات  بني 

الهاتف  ملكاملات  من خارج الشبكة off-net بالنسبة 

من  الرواج  حصة  ارتفاع  إلى  املسبق  بالدفع  املتنقل 

خارج الشبكة.

بالنسبة للهاتف املتنقل حيث انتقلت من %21 خالل 

الفترة  نفس  الفصل الثالث من 2011 إلى %33 خالل 

من سنة 2012.

• بالنسبة للرسائل النصية القصيرة، أبانت التحاليل 
أن مستويات االنخفاض تسري الى حد اآلن على انتهاء 

نداء الرسائل النصية القصيرة ولم تشهد سوق هذه 

أي  يالحظ  لم  كما  دينامية.  أي  املقابل  في  اخلدمة 

ارتفاع محسوس في  أو  تخفيض في مستوى األسعار 

حجم االستعماالت.

• قرارات الوكالة املتعلقة بأسعار االنتهاء
بعد استشارة املتعهدين املعنيني و إخبار جلنة التدبير 

اتخذت الوكالة القرارات التالية:

التماثلية  األسعار  سنة 2013 على  • االبقاء برسم 
فاحت  للربط البيني )الصوت(  قرار رقم /8/11 بتاريخ 

دجنبر 2012.

الذروة  ساعات  موحدة  سواء في  تعريفة  • تطبيق 
االنتهاء  أوجه  مختلف  على  الذروة  غير  ساعة  في  أو 

البيني  الربط  عمليات  تسعير  تبسيط  أجل  من 

متوازن  للرواج  توزيع  أجل  ومن  أكثر سالسة  وجعلها 

على ساعات اليوم. ويتالءم هذا االجراء مع املمارسات 

االنتهاء كما سيعمل على  الدولية  بالنسبة ألسعار 

جديدة   عروض  اخلدمة  وبروز  جودة  مستوى  من  الرفع 

لفائدة مجموع  الزبناء.

 2013 سنة  برسم  إضافية  تخفيضات  تطبيق   •
النصية  الرسائل  انتهاء  أسعار  على   40% بنسبة 

القصيرة.

 وفيما يلي أسعار انتهاء املكاملات )الصوت( للشبكات 
املغرب  وميدي  اتصاالت  للمتعهدين  واملتنقلة  الثابتة 

الرسائل  انتهاء  وأسعار  كوربريت  وانا  و  تيليكوم 

النصية القصيرة برسم سنة 2013.

وبالنسبة ألسعار انتهاء الرسائل النصية القصيرة للمتعهدين اتصاالت املغرب  وميدي تيليكوم و وانا كوربريت 

برسم سنة 2013 فقد مت حتديدها كما يلي:

1399, 0الهاتف املتنقل التصاالت املغرب

1399, 0الهاتف املتنقل ميدي تيليكوم

1399, 0الهاتف املتنقل لوانا كوربريت

0,1160الهاتف الثابت بتنقل محدود لوانا كوربريت

0,0360الهاتف الثابت التصاالت املغرب احمللي

0,0740الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور العادي

0,1130الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور املزدوج

0,0740الهاتف الثابت ميدي تيليكوم

0,0740الهاتف الثابت بدون تنقل محدود لوانا كوربريت

من 2013/01/01 إلى 2013/12/31  

من 2013/01/01 إلى 2013/12/31  

أسعار انتهاء املكاملات
بالدرهم للدقيقة، دون احتساب الرسوم، ساعات الذروة*

• التأطير التعريفي لتقسيم احللقة احمللية التصاالت املغرب
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االنتهاء من  ومت  املغرب  اتصاالت  بطلب تقسيم حلقة 

تنفيذ هذه العملية بتأطير ومتابعة من قبل الوكالة.

احللقة  لتقسيم  العملية  الشروط  حتسني  أجل   ومن 
املغرب  اتصاالت  املتعهد  من  الوكالة  طلبت  احمللية، 

تفعيل   2012 مايو   22 بتاريخ  قرارها  مبقتضى  

مجموعة من التدابير في إطار عروض التقسيم لسنة 

.2013

• تعيني املتعهدين الذين ميارسون تأثيرا مهما 
على مستوى األسواق اخلاصة برسم سنة 2013
الوكالة تقييم األسواق  في إطار اختصاصاتها، تتولى 

تأثيرا  ميارسون  الذين  املتعهدين  لتحديد  اخلاصة 

رقم  لقرارها  األسواق، طبقا  هذه  مستوى  على  مهما 

بـسوق  األمر  ويتعلق   ،2012-2014 لفترة   06/11

انتهاء املكاملات الصوتية للهاتف الثابت مبا فيه الثابت 

بتنقل محدود وسوق انتهاء املكاملات الصوتية للهاتف 

املتنقل وسوق الرسائل النصية القصيرة وسوق اجلملة 

للوصالت املؤجرة.

لدن  من  املعدة  االستمارة  على  املتعهدين  إجابة   بعد 
الوكالة حدد قرار هذه األخيرة رقم 06/12 بتاريخ 30 

مهما  تأثيرا  ميارسون  الذين  املتعهدين   2012 أكتوبر 

اخلاصة  األسواق  مستوى  على   2013 سنة  برسم 

لالتصاالت وااللتزامات التي عليهم اخلضوع لها.

على  نافذا  متعهدا  املغرب  اتصاالت  املتعهد  يعد 

مستوى جميع األسواق السالف ذكرها  وميدي تيليكوم 

متعهدا نافذا.

على مستوى سوق انتهاء املكاملات للهاتف املتنقل.

األسواق  مستوى  على  املتعهدين  قوة  حتليل  خالل  من 

مهمة  حركية  الوكالة   عاينت  لالتصاالت  اخلاصة 

بالنسبة حلصص سوق املتعهدين وذلك بفعل املنافسة 

احملتدمة نتيجة دخول متعهد ثالث إلى هذه السوق.

االتصاالت عقود خدمات  • مراجعة 
درست الوكالة عقود خدمات االتصاالت ملعرفة الشروط 

التعسفية  الواردة بها والتي ينتج عنها عدم التكافؤ 

في العالقة بني املتعهد والزبون. وقد استشارة الوكالة 

زالت  وال  الشروط  هذه  تعديل  موضوع  في  املتعهدين 

العملية في طور اإلجناز.

الشكايات • معاجلة 
مع  باالشتراك   2012 سنة  خالل  الوكالة  عاجلت 

املتعهدين عدة شكايات مقدمة من لدن املستهلكني 

تهم على اخلصوص موضوع حمل األرقام.

املتعهدين 3.4  تدقيق 

التنظيمي • التدقيق 
واإليرادات  للتكلفة  التنظيمي  التدقيق  عمليات  تعد 

والنتائج التزاما تنظيميا يهدف التأكد من كون قوائم 

بكيفية  تعكس  للمتعهدين  التحليلية  احملاسبة 

أو  شبكة  كل  برسم  للحقيقة  مطابقتها  منتظمة 

بالعمليات  القيام  مت  الصدد  هذا  مقدمة. وفي  خدمة 

التالية:

برسم  املغرب  التصاالت  والنتائج  التكلفة  تدقيق   •
على  العملية،  أسفرت  وقد   2009 املالية  السنة 

لهذا  والتكلفة  لإليرادات  التركيبية  القوائم  مطابقة 

وضع  كيفيات  مع  املذكورة  السنة  برسم  املتعهد 

أن  االستثناءات، ودون  بعض  مع  التنظيمية  احلسابات 

تتضمن هذه القوائم الختالالت ذات أهمية.

برسم  وانا  للمتعهد  والنتائج  التكلفة  تدقيق   •
رفض  على  العملية  أسفرت  السنة املالية 2009 وقد 

2.4 تتبع املنافسة

املصادقة، لعدم متكن املدققني من حتديد االنعكاسات 

املرقمة.

تدقيق  عمليات  من  األولى  املرحلة  من  االنتهاء   •
السنة  برسم  املغرب  التصاالت  والنتائج  التكلفة 

املالية  السنة  برسم  تيليكوم  ومليدي  املالية 2010  

2009

العملي • التدقيق 
قواعد  بناء  على  الوكالة  تعمل  معقد  سياق  في 

أسواق  مستوى  على  وحقيقية  شريفة  منافسة 

االتصاالت لفائدة املستهلك. ويهدف التدقيق العملي 

العامة  الشبكات  متعهدي  احترام  مدى  من  التأكد 

اإلطار  هذا  وفي  التنظيمية.  اللتزاماتهم  للمواصالت 

أشرفت الوكالة على إجناز العمليات التالية :

في  املشتركني  حظيرة  تدبير  نظام  فحص   •
املغرب  اتصاالت  للمتعهدين  املتنقل  الهاتف 

ميدي تيليكوم ووانا كوربريت

قامت الوكالة  خالل الفصلني الثاني والثالث من سنة 

2012 بتعاون مع مكتب خبرة متخصص، بإجراء عملية 

الهاتف  في  املشتركني  حظيرة  تدبير  لنظام  تدقيق 

تيليكوم  ميدي  املغرب  اتصاالت  للمتعهدين  املتنقل 

من  التحقق  العملية  هذه  وتهدف  كوربريت.  ووانا 

وتضمنت  مدى احترام مقتضيات القرار رقم 06/12. 

اجلديدة  االقتناءات  هوية  من  التأكد  كذلك  العملية 

قاعدة  توفر  ومدى  التشغيل  الغاء  قواعد  واحترام 

املعلومات  على  للمتعهدين  املعلوماتية  املعطيات 

بالنسبة  املشغلة  االشتراكات  هوية  حول  الدقيقة 

خلدمة الهاتف املتنقل .

هويتهم  حتديد  يتم  لم  الذين  للمشتركني  بالنسبة 

بعد، قام املكتب املكلف بعملية التدقيق بالتحقق من 

مدى احترام املعدل الفصلي لتحديد الهوية، كما قام 

بالتحقق من وجود وحتيني قاعدة املعطيات املعلوماتية 

الذين  القدامى  املشتركني  هوية  حتديد  بتدبير  اخلاصة 

و  القاعدة  هذه  دقة  و  هويتهم  بتحديد  التصريح  مت 

وثوقيتها.

الثغرات  التدقيق عن استمرار  نتائج عملية  بينت  وقد 

مستوى  على  نقص  وجود  و  الوظيفية  واالختالالت 

مراحل عملية حتديد هوية املشتركني في خدمة الهاتف 

املتنقل بالدفع املسبق وخلصت إلى عدم املطابقة مع  

مقتضيات قرار املدير العام للوكالة املشار إليه أعاله.

شبكات  متعهدي  مساهمات  فحص   •
في   VSAT و   3RPو  GMPCS نوع املواصالت من 
إلى   2005 من  للفترة  للدولة  العامة  املهام 

2011

 ،2012 سنة  من  الرابع  الفصل  خالل  الوكالة،  قامت 

لفحص  تدقيق  بعملية  متخصص،  مكتب  مبساعدة 

املتعهدين، احلاصلني على ترخيص بإحداث  مساهمات 

 GMPCS واستغالل شبكات عامة للمواصالت من نوع

و3RP و VSAT في املهام العامة للدولة برسم الفترة 

املمتدة من سنة 2005 إلى 2011.

و قد هدفت هذه الدراسة إلى:

• بالنسبة للمتعهدين، التحقق من مطابقة التصريح 
للمساهمات  الفعلي  األداء  وعملية  املعامالت  برقم 

املستحقة و تقييم النظام اإلعالمي احملاسباتي الذي مت 

وضعه من طرف املتعهدين؛

•  بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، تقييم 
املسطرة احلالية لتدبير تتبع أداء مساهمات املتعهدين 

و اقتراح مسطرة لتتبع أداء هذه املساهمات.

األرقام قابلية حمل  و  4.4  الترقيم 

توصلت الوكالة بعدد من شكايات املستهلكني تتعلق  

بقابلية حمل األرقام، حيث يشتكي هؤالء املستهلكون 

من مشاكل تهم ممارسة حقهم في إلغاء خدمة حمل 

األرقام دون قيد.
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بتحديد  املتعلق   11/01 رقم  الوكالة  قرار  وينص 

كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل األرقام الهاتفية 

على أنه، ابتداء من تاريخ إيداع املستعمل طلب حمل 

رقمه لدى املتعهد املستقبل، يقوم هذا األخير باإلخبار 

الفوري للمتعهد اآلمر بالطلب، ومينح املستعمل أجل 

يومي عمل إللغاء طلب حمل رقمه.

تبني  الوكالة،  لدى  املتوفرة  املعلومات  ضوء  على  و 

األجل  هذا  خالل  يقوم  اآلمر  املتعهد  أن  األخيرة  لهذه 

ودفعه، بواسطة  املستعمل  ردع  إلى  تهدف  مبمارسات 

جميع الوسائل، إلى إلغاء طلبه، عن طريق اقتراح عليه، 

مستوى  على  تخفيضات  أو  مكافآت  اخلصوص،  على 

فواتيره، ذلك أن مثل هذه املمارسات تشكل حاجزا أمام 

املستعمل ملمارسة حقه في حمل رقمه دون قيد.

لدى  استشارة،  عن  الوكالة  أعلنت  اإلطار،  هذا  في  و 

املتعهدين، تتعلق مبشروع التعديالت التي ستهم القرار 

قابلية حمل  تفعيل  بتحديد كيفيات وشروط  املتعلق 

هؤالء  أجوبة  و  ردود  لتحليل  تبعا  و  الهاتفية.  األرقام 

و    .12/09 رقم  قرارها  الوكالة  أصدرت  املتعهدين، 

تهدف هذه التعديالت إلى:

حمل  طلب  في  املستعملني  حق  ممارسة  ضمان   •
للمتعهد  ميكن  ال  إذ  وإلغائه،  الهاتفية  أرقامهم 

الهاتفي  الرقم  يُطلب حمل  الذي  املستقبل )املتعهد 

املتعهد اآلمر بطلب حمل  إليه( أن يخبر  للمستعمل 

الرقم إال بعد مرور أجل يوم عمل واحد، وهو األجل الذي 

االقتضاء،  عند  طلبه،  إللغاء  املستعمل  عليه  يتوفر 

لدى املتعهد املستقبل، مقابل وصل باالستالم.

• ضمان إخبار املستعمل بالفواتير التي مازالت بذمته 
بكل شفافية  الهاتفي  رقمه  ملمارسة حقه في حمل 

وعن علم.

الراديوية الترددات  5.4 تدبير طيف 

تتولى الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت تدبير الطيف 

املساطر  و  الطرق  ترتكز  و  الدولة.  حلساب  الترددي 

التوصيات  و  املمارسات  على  الوكالة  قبل  من  املتبعة 

الطيف  تعتبر  التي  و  اجملال  اجلهوية في هذا  و  الدولية 

استغالل  إلى  الطرق  هذه  نادر. وتهدف  الترددي كمورد 

الطيف بشكل أمثل، والسيما بالنسبة للمستعملني 

القطاعات  و  املواصالت  الكبار، مثل متعهدي شبكات 

واملؤسسات العمومية.

 ،24.96 رقم  القانون  ملقتضيات  تطبيقا  و  هكذا،  و 

وتخصيصه  الترددي  الطيف  بتخطيط  الوكالة  تقوم 

وجلميع  الوطني  املستوى  على  مراقبته،  و  وتنسيقه 

خدمات املواصالت الراديوية.

• أنشطة تخطيط الطيف الترددي
للترددات الوطني  اخملطط     اعتماد 

لالتصاالت  العاملي  املؤمتر  خالل  املتخذة  للقرارات  تبعا 

 ،2012 سنة  من  دجنبر  شهر  في  املنعقد  الراديوية 

قامت الوكالة بإعداد مشروع مراجعة اخملطط الوطني 

السنة، أُرسل  نفس  من  أكتوبر  شهر  في  للترددات. و 

هذا املشروع خملتلف املستعملني الكبار للطيف الترددي 

على املستوى الوطني، قصد إبداء الرأي، حيث مت حتليل 

مختلف الردود و األجوبة التي مت التوصل بها واملصادقة 

االتصاالت  لنظام  املوافقة  والتغييرات  املقترحات  على 

الراديوية وإعداد مشروع مخطط وطني جديد للترددات، 

في  للوكالة  اإلداري  اجمللس  أنظار  على  عرضه  سيتم 

دورته املقبلة قصد اعتماده ونشره.

لالتصال  العليا  الهيئة  بني  اتفاق  توقيع   •
لتقنني  الوطنية  والوكالة  البصري  السمعي 
املواصالت بخصوص االتصاالت املتنقلة املتالقية
وقعت كل من الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 

املواصالت، في شهر غشت  لتقنني  الوطنية  والوكالة 

البث  ترددات  منح  مبوائمة  يتعلق  اتفاق  على   ،2012

تلك  مع  باملغرب  املتنقلة  واخلدمات  والتلفزي  اإلذاعي 

بالدول اجملاورة. و يهدف هذا االتفاق إلى حتديد كيفيات 

اإلذاعي  البث  خدمة  حترير شريط MHz 790-862 من 

يهم  باملغرب. كما  املتنقلة  اخلدمات  لفائدة  والتلفزي 

دراسة الوسائل التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئتني 

االنتقال من  تفعيل مسلسل  والتي من شأنها متكني 

الرقمية  التلفزة  خدمة  إلى  التناظرية  التلفزة  خدمة 

اخملتصة.  احلكومية  السلطات  مع  بتنسيق  األرضية، 

مع  أعمالهم  تنسيق  على  كذلك،  الطرفان،  واتفق 

ضمن  االنتقال  هذا  إجناح  أجل  من  املعنيني،  الفاعلني 

اآلجال احملددة من طرف املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية 

املنعقد في مدينة جنيف سنة 2006.

الترددي الطيف  تهيئة  • إعادة 
تتمثل عملية إعادة تهيئة الطيف الترددي في مجموع 

سحب،  إلى  الهادفة  والتقنية  واملالية  اإلدارية  التدابير 

أجهزة،  من  أو  جزئية، من مستعملني  أو  كلية  بصفة 

شريط ترددات معني من أجل متكني استغالله من طرف 

شبكات اتصاالت أخرى.

خالل سنة 2012، واصلت الوكالة عمليات إعادة تهيئة 

الطيف الترددي في الشريط MHz 3400-3800 قصد 

احلاصلني  الوطنيني،  املتعهدين  حلاجيات  االستجابة 

وقد  الترددات.  من  اجلديد،  اجليل  من  تراخيص  على 

مستوى  على   MHz  3400-3800 الشريط  حترير  مت 

فرصة  للوكالة  بذلك  مانحا  الوطني،  التراب  مجموع 

إعادة منح هذا الشريط للمتعهدين املعنيني.

من جهة أخرى، وفي إطار تفعيل اخملطط الوطني لتنمية 

الوكالة  باملغرب، أبرمت  جدا  والعالي  العالي  الصبيب 

أشرطة  مستعملي  مع  الطيف  تهيئة  إعادة  اتفاقية 

الترددات التالية: MHz 2400-2483,5 و 2500-2700 

 WiFi من أجل إقامة شبكات السلكية من نوع MHz

اجليل  من  االتصاالت  وشبكات  خارجي  استعمال  ذات 

الرابع.

كما شرعت الوكالة في عملية مناقشة إعادة تهيئة 

مع   MHz  790-862 الشريط  في  الترددي  الطيف 

إلحداث  التحضير  أجل  من  له  احلاليني  املستعملني 

الشريط  هذا  في  الرابع  اجليل  من  االتصاالت  شبكات 

وذلك على ضوء نتائج الدراسة، املزمع القيام بها سنة 

2013، و املتعلقة بالشروط التقنية والكيفيات املالية 

إلحداث شبكات االتصاالت من اجليل الرابع باملغرب.

• أنشطة تعيني الترددات
طلبات  من  املئات  معاجلة  متت   ،2012 سنة  خالل 

تعيني الترددات، صادرة عن مستعملي الطيف الترددي 

الوطنية  الشبكات  الوطني؛  متعهدي  املستوى  على 

للمواصالت واإلدارات واملؤسسات العمومية ومتعهدي 

القطاع اخلاص.

من جهة أخرى، قامت الوكالة بدراسة طلبات الترددات 

التي وردت عليها من الهيئة العليا لالتصال السمعي 

متعهدي  لفائدة  الترددات  تعيني  بخصوص  البصري 

الوطني.  الصعيد  على  البصرية  السمعية  االتصاالت 

وهكذا، أبلغت الوكالة الهيئة العليا لالتصال السمعي 

لفائدة  ترددات  البصري مبوافقتها على تعيني 217 قناة 

متعهدي البث اإلذاعي والتلفزي باملغرب.

و أخيرا، مت الشروع، خالل سنة 2012، في عملية تقوية 

الترددي  الطيف  مستعملي  خملتلف  الترددات  حظيرة 

األمنية(.  املصالح  والسيما   ( الوطني  املستوى  على 

الوطنية  اجلذاذة  حتيني  إطار  في  العملية  هذه  وتندرج 

للترددات.

• أنشطة التنسيق الدولي للترددات
الوكالة  قامت  للترددات،  الدولي  التنسيق  إطار  في 

الوطنية لتقنني املواصالت باألنشطة التالية:
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VHF

UHF

SHF

: RIR
 : FMبث إذاعي راديوي بتعديل ترددي

شبكة مستقلة راديوية 

نسب وحاالت التشويش املعاجلة حسب نوع التكنولوجيا

نسب وحاالت التشويش املعاجلة حسب شريط الترددات للتنسيق  طلبا   624 من  أكثر  ومعاجلة  دراسة   •
مت  التي  والفضائية  األرضية  اخلدمات  بأنظمة  يتعلق 

إبالغ االحتاد الدولي لالتصاالت بها؛

للتنسيق  طلبا   375 يقارب  ما  معاجلة  و  دراسة   •
الثنائي للترددات؛

• إبالغ االحتاد الدولي لالتصاالت بأكثر من 356 عملية 
املستوى  على  حلماية  حتتاج  التي  الترددات  تعيني 

الدولية  املرجعية  باجلذاذة  تسجيلها  أجل  من  الدولي 

للترددات.

التقنية 6.4 املراقبة 

تشكل عملية مراقبة الطيف الترددي مكونا أساسيا 

من مكونات تدبير هذا الطيف، حيث تهدف إلى التأكد 

من مدى احترام املستعملني للقواعد التقنية واإلدارية 

املنصوص عليه في القوانني اجلاري بها العمل. و تُضمن 

السلطات  املسلمة من طرف  األذون  الشروط في  هذه 

اخملتصة.

• معاجلة حاالت التشويش
تتخذ الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت جميع التدابير 

الضرورية التي متكن من وضع حد نهائي للتشويشات 

واالضطرابات التي تؤثر على استعمال الطيف الترددي. 

تتعلق  شكاية  الوكالة 32  خالل سنة 2012، عاجلت 

بالتشويش.

احترام  مدى  من  التحقق  إلى  املطابقة  مراقبة  تهدف 

األذون  في  عليها  املنصوص  التقنية  اخلصائص 

مستقلة  معني ) شبكة  ترددات  شريط  في  املسلمة 

راديوكهربائية، محطات السفن، محطات البث اإلذاعي، 

.)....
راديوكهربائية  مستقلة  شبكة  مراقبة 14  متت  وقد 

اململكة، حيث متت معاينة،  متواجدة مبختلف مناطق 

من  املسلمة  لألذون  مطابقة  شبكات،  خمس  فقط 

قبل الوكالة.

ولكل شبكة متت مراقبتها، ترسل نسخة من محضر 

اجلذاذة  حتيني  أجل  من  املعنية،  الهيئات  إلى  املراقبة 

الوطنية للترددات و قاعدة املعطيات املتعلقة بالفوترة.

بالنسبة للشبكات التي مت التصريح بعدم مطابقتها 

مت  بها،  واخلاصة  املسلمة  األذون  في  احملددة  للشروط 

إرسال إنذارات للمستعملني املعنيني من أجل االمتثال، 

األذون  ملقتضيات  واحدا،  شهرا  يتعدى  ال  أجل  داخل 

جميع  تسوية  متت  حيث  الوكالة،  طرف  من  املسلمة 

احلاالت الغير املطابقة.

• مراقبة مطابقة الشبكات املستقلة الراديوكهربائية
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VHF

UHF

SHF

طيف  ومراقبة  بتدبير  الدولة،  حلساب  الوكالة،  تقوم 

الراديوكهربائية. وتنجز حتاليل الحتالل طيف  الترددات 

وسائل  باستعمال  الوطني  املستوى  على  الترددات 

في إطار املهام املوكولة إلى الوكالة لتتبع جودة خدمة 

األخيرة  هذه  تباشر  للمواصالت،  العامة  الشبكات 

والكشف  القياس  حمالت  عينات،  بواسطة  بانتظام، 

عن بعض مؤشرات جودة اخلدمة.

تخص هذه املؤشرات باخلصوص التـأكد من الولوج إلى 

القياس تـم خالل سنة 2012 إجناز ست )06( حمالت 

20 مدينة

السيار الطريق  من  06 مقاطع 

الوطنية الطرق  من  12 مقطعا 

مجموع محاور السكة احلديدية

• 20985 « voix 2G »

06 مدن

• 6300 « data 3G »
• 4500 « GPRS »
• 6750 « SMS »
• 6720 « voix 3G »
• 2250 « EDGE »

07 مدن • 6930 « voix 2G»
• 6860 « SMS »

20 مدينة

السيار الطريق  من  06 مقاطع 

الوطنية الطرق  من  14 مقطعا 

مجموع محاور السكة احلديدية

• 37602 « voix 2G »

كبرى  06 مدن  • 6984   « SMS »

03 مدن
• 1300  « Internet 
mobile data 3G++/
HSDPA+ »

التاريخ

أبريل ومايو

يوليوز

غشت 2012

شتنبر أكتوبر

 من 5 الى 10 دجنبر

من 25 إلى 28 دجنبر

املوقععدد القياسات

تقييم  تهم  شكاوى   )07( بسبع  الوكالة  توصلت 

والتي  الصحة  على  اإلشعاعات  بآثار  املرتبطة  اخملاطر 

إخبار  مت  و  باملوقع.  تقنية  قياسات  موضوع  كانت 

األشخاص املشتكني بالنتائج احملصل عليها. 

الرباط

الدار البيضاء

سال

التفرس  عمليات  عدد  وبلغ  واحملمولة.  الثابتة  املراقبة 

كالتالي: تتوزع  املنجزة خالل سنة 2012 66 حوالي 

وتهم  ومصداقيتها.  وفرتها  و  واستمراريتها  اخلدمة 

وارسال  والنجاح(  واالنقطاع  العجز  )نسبة  الصوت 

املعطيات على حد سواء )مدة الربط والتحميل ونسبة 

األخطاء املرتبطة  ونسبة  اإلرسال  وصبيب  االستقبال 

باملعطيات(.

احلقول  أن  أجنزت  التي  القياسات  مجمل  تبني  و 

احملدد  األقصى  احلد  تتجاوز  ال  الكهرومغناطيسية 

بتاريخ 22  بواسطة دورية وزير الصحة حتت عدد 21  

مايو 2003.

• مراقبة جودة خدمة الشبكات العامة • مراقبة احتالل طيف الترددات 

• معاجلة شكاوى تتعلق بآثار االشعاعات على الصحة

نسب عمليات االفتراس املنجزة حسب شريط الترددات

نسب الشكايات املعاجلة في موضوع آثار االشعاعات حسب املدن
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أثبتت هذه القياسات بالنسبة للمدن أن املعدل العام 
لنجاح املكاملات يصل إلى 98.05 % وتكون النسبة أقل 
للطريق  بالنسبة  السيارة 93.73 %و  للطرق  بالنسبة 
بالنسبة حملاور السكة احلديدية و  الوطنية و93.41 % 

.% 85.34

الثالث  اجليل  املتنقل  اإلنترنت  خدمة  يخص  فيما  و 
موضوع  املدن  جلميع  بالنسبة  الذكية  بالهواتف 
التقييم األخير فإن النسبة العامة للربط املوفق تتراوح 
املتعهد(. فإن  ما بني 98.21 % و 98.83 % ) بحسب 
ثوان  أربع  و  ثانيتني )02(  بني  ما  يتراوح  الربط  معدل 
ما  يتراوح  )االستقبال(  التحميل  معدل  فيما   .)04(

بالنسبة  أما   .Mbps  1.734 و   Mbps  1.028 بني 
.Kbps 297 و  Kbps 55 ملعدل البث فيتراوح ما بني

بالنسبة خلدمة اإلنترنت املتنقل من اجليل الثالث على 
التقييم  نفس  موضوع  املدن  مجموع  في  احلاسوب 
وخمس  ثانية  بني  ما  يتراوح  املوفق  الربط  معدل  فإن 
 Kbps 552 بني ما  يتراوح  التحميل  معدل  فيما  ثوان 
تبعث  الوكالة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  و Kbp 2.975. و 
الستفسارهم  املتعهدين  إلى  املنجزة  احلمالت  بنتائج 
وعن  التردي  حالة  في  اخلدمة  جودة  معايير  بخصوص 

عمليات التصويب الضرورية لتحسني جودة اخلدمة.
عليها  تسهر  العمليات  لهذه  صارمة  مراقبة  هناك 
حمالت  طريق  عن  للوكالة  التابعة  التقنية  املصالح 
القياس امليدانية لتقييم فعالية اإلجراءات التي يتخذها 

املتعهدون لتدارك تدني جودة اخلدمة.
وتنشر خالصات تقارير هذه احلمالت باملوقع االلكتروني 

.)www.anrt.ma ( للوكالة

األساسية اخلدمة  • مراقبة مشاريع 
إجناز  مراقبة  مهام  الوكالة خالل سنة 2012  باشرت 
مراكز  برنامج  األساسية:  اخلدمة  مشاريع  بعض 
برنامج   أو  مركز   38 يخص  الذي  اجلمعاتية  الولوج 

تعليمية. GENIE يهم 30 مؤسسة 

• مراقبة تسويق معدات املواصالت
بتسويق  تقوم  التي  الشركات  املراقبة  هذه  تخص 
معدات املواصالت والتجهيزات الراديوكهربائية ببالدنا و 

ترمي هذه املراقبة حتقيق هدفني أساسني :
املتعلقة  القانونية  النصوص  احترام  مدى  تقييم   •

باستيراد واحلصول على املوافقة لهذه املعدات.
بها  اجلاري  القبول  بإجراءات  والتحسيس  اإلخبار   •
توضيحات  إعطاء  مع  الوكالة   تتبعها  التي  العمل 
اخملتصة  باملصالح  املوافقة  مسطرة  تبسيط  عن 

التابعة لها.
أغلبها  كان  و متت خالل سنة 2012 مراقبة 23 شركة 
املتبقية  الشركات  ودعيت  قانونية  وضعية  في 
التي  املوافقة  مسطرة  تبليغها  و  وضعيتها  لتسوية 

تطبقها الوكالة.

• مراقبة مقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة
ذات  اخلدمات  مقدمي  املراقبة  من  النوع  هذا  يخص 
سنة  أجنزت  التي  احلملة  شملت  املضافة.  القيمة 

اململكة. قرى  و  مدن  2012، 24 من 

أبانت  التي  لإلنترنت  مراقبة 404 نادي  متت   و هكذا 

عن ضعف من حيث احترام القوانني اجلاري بها في هذا 
اجملال من طرف مسيري هذه النوادي وعن عدم التصريح 
النوادي  هذه  معظم  للوكالة.  طرفهم  من  املسبق 
منهم  البعض  أن  إال  قانونية  غير  وضعية  في  كانت 
ملفاتهم  فإن  اآلخرين  أما  وضعيتهم  بتسوية  قاموا 
عرضت على أنظار احملاكم اخملتصة قصد حتريك الدعوى 

العمومية في حقهم.

• مراقبة حتويل احلركة الهاتفية الدولية
البيضاء  الدار  من  كل  في  الوكالة 13 شركة  راقبت 
بخصوص  وطنجة  وسال  والناظور  واحملمدية  ومراكش 
بناء  إجراء البحث  الدولية. ومت  الهاتفية  احلركة  حتويل 
للمواصالت  العامة  الشبكات  متعهدي  شكاوى  على 
ومت  ترابيا  اخملتصة  العامة  النيابات  مع  وبتنسيق 
املعنيني  املتعهدين  إلى  املنجزة  األبحاث  تبليغ  نتائج 

والسلطات القضائية اخملتصة.

كهربائية  الراديو  للمحطات  الترخيص   7.4
واملوافقة على املعدات.

• رخصة احملطة الراديوكهربائية
يتم  العمل  بها  اجلاري  القانونية  للنصوص  طبقا 
على  محمولة  راديوكهربائية  محطة  كل  استغالل 

املسبقة  املوافقة  على  بناء  أوالطائرة  السفينة  ظهر 
الوكالة  تلقت  الوكالة. وخالل سنة 2012  من طرف 
و 248  السفن  مالكي  من  مقدما  حوالي 1532 طلبا 

طلبا بالنسبة للطائرات، متت معاجلتها بالكامل.

شهادة  على  احلصول  أجل  من  االختبارات   •
الراديو

الراديوكهربائية  التجهيزات  استعمال  يخضع 
لالتصاالت  بطرق املالحة اجلوية أو البحرية  أوفي 
على شهادة  احلصول  الهواة، إلى  إطار  خدمة 
خالل  الوكالة  نظمت  الغرض  لهذا  و  ممارس. 
قرابة  وسلمت  لالختبارات  دورتني  سنة 2012 

49 شهادة.

• املوافقة على املعدات
بالشبكة  املوصولة  الطرفية  املعدات  وجوبا  تخضع 
املوافقة  على  احلصول  إلى  للمواصالت  العامة 
املسبقة من طرف الوكالة. نفس الشيء  ينطبق على 
غير  أم  موصولة  أكانت  الراديوكهربائية  التجهيزات 

موصولة بالشبكة العامة للمواصالت.
متكن هذه املوافقة التأكد من مطابقة املعدات الطرفية 
التقنية  اخلصائص  إلى  الراديوكهربائية  التجهيزات  أو 

طبقا للمعايير الدولية و اخلصائص الوطنية.

توزيع النتائج بحسب املدن

و متت خالل سنة 2012 املوافقة من طرف الوكالة على 1112 معد طرفي جديد ومنها 918 جتهيز راديوكهربائي.

املعدات الطرفية والتجهيزات الراديوكهربائية املوافق عليها من لدن الوكالة
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جديدا  تصريحا   460 تسجيل   2012 سنة  خالل  مت 

 % بنسبة 1.07  أي  مضافة  قيمة  ذات  خدمة  بتقدمي 

باألساس  يخص  االنخفاض  أقل من سنة 2011. هذه 

املنافسة  علميات  جراء  تراجعت  التي  اإلنترنت  نوادي 

الشغل. وحتى  الوطني فيما يخص خلق فرص  بالنسبة لالقتصاد  االتصال قطاعا أساسيا  يشكل نشاط مراكز 

بها 474. املصرح  املراكز  عدد  نهاية ديسمبر 2012 بلغ 

رغم متركزها مبدينتي الرباط و الدار البيضاء بدأت هذه املراكز تنتشر بالتدريج في مدن جديدة أخرى.

و  االتصاالت.  متعهدو  يقدمها  التي  العروض  وتعدد 

الشكل  على  موزعا  تصريحا   3284 احلظيرة  بلغت 

التالي :

املضافة القيمة  ذات  اخلدمات  بتقدمي  • التصريح 

باملغرب االتصال  مراكز  • تطور 

توزيع عدد التصاريح حسب نوع اخلدمة

تطور عدد مراكز النداء املصرح بها توزيع مراكز النداء حسب املدن

 ”ma.“ 8.4 تدبير أسماء مجال اإلنترنت

 ”ma.“الوكالة مهمة تدبير اسم مجال اإلنترنت تتولى 

اجملال  أسماء  بيع  إعادة  سوق  على  باخلصوص  وتشرف 

التصريح  نظام  إلى  أسماء اجملال  باعة  “.ma”. يخضع 

املسبق لتقدمي اخلدمات ذات القيمة املضافة. حتى نهاية 

مقدمي  وعشرين )28( من  لثمانية  التصريح  2012 مت 

اجملال   أسماء  تسجيل  تسويق  أجل  من  اخلدمات  هذه 

يتقدم  التي  الشكاوى  الوكالة  وتعالج  “.ma”. وتتلقى 

.”ma.“بها مقدمو خدمات أسماء اجملال

ومن جانب اخر تتولى الوكالة تتبع نشاط هؤالء الباعة 

وتسهر باخلصوص على احترام " ميثاق التسمية" 

• املصادقة املسبقة للتسجيالت.
تقوم الوكالة باملصادقة املسبقة لتسجيل أسماء اجملال 

التالية:  احلاالت  “.ma” في 

احملجوزة  باملواضيع  عالقة  لها  التي  األسماء   •
أواملمنوعة؛

الوصفية؛ االمتدادات  • األسماء املطلوبة حتت 
» press.ma « » .ac.ma « » .gov.ma. «

على مستوى التقنية  الطبيعة  ذات  • املشاكل 
.whois أومستوى » DNS.ma «

• معاجلة الشكاوى
تتلقى الوكالة و تعالج شكاوى مثل:

• طلبات املعلومات املتعلقة بتدبير اسم اجملال “.ma”؛
• الشكاوى املتعلقة ببعض اختالالت التدبير كاالنتقال 

ما بني مقدمي خدمات أسماء اجملال أوحتيني املعطيات؛

الصرفة. التقنية  الطبيعة  ذات  • املشاكل 
• املسطرة البديلة لفض النزاعات.

املنظمة  أعدته  الذي  القضائي  غير  النظام  إطار  في 

الدولية للملكية الفكرية واملعتمد من لدن الوكالة من 

اإلنترنت   التي تخص أسماء مجال  النزاعات  أجل فض 

أو  التجارية  أو  الصناعية  بالعالمات  “.ma” واملتعلقة 

اخلدمة احملمية ببالدنا.

و هناك حالتان متت معاجلتهما وفق هذه املسطرة سنة 

”sanai.ma“و”michaelpage.ma“ : 2012 هما

• إحداث قاعدة محورية جديدة لتدبير أسماء 
”ma.“ اجملال

في هذا اإلطار أعلنت الوكالة خالل شهر أبريل 2011 

بتدبير  له  يعهد  متعهد  انتقاء  قصد  استشارة  عن 

إلى  تفض  لم  و" .املغرب" والتي   ”ma.“ أسماء اجملال 

أي نتيجة بحيث لم يتم تقدمي أي عرض يستوفي كل 

الشروط اإلدارية و التقنية وستعمل الوكالة على نهج 

سيناريو جديد إليجاد حل لهذا اإلشكال.

التشفير  و  اإللكترونية  9.4 املصادقة 

طبقا ألحكام القانون رقم 06/29  تتولى الوكالة مهام 

أن  غير  املصادقة  ومراقبة  العتماد  الوطنية  السلطة 

ألمن  العامة  املديرية  الى  أسند  قد  االختصاص  هذا 

509- رقم  املوسوم  مبقتضى  وذلك  املعلومات  نظم 

 )2011 سبتمبر   21(  1422 شوال   22 بتاريخ   11-2

 1983 يناير   3 بتاريخ  املرسوم 673-82-2  يتمم  الذي 

بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث املديرية املذكورة.

املشار  املرسوم  من  الثالثة  املادة  ألحكام  تطبيقا  و   
إليه أعاله تبقى الوكالة، بصفة مؤقتة، مكلفة مبهام 

املصادقة االلكترونية.
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احلالي عرضت  القانوني  اإلطار  و ملالءمة  الغرض  ولهذا 

مشاريع  اخملتصة  احلكومية  السلطات  على  الوكالة 

نصوص قانونية، قصد املصادقة عليها و التي تهم:

مبوجبه  يتمم  و  يغير  الذي   06-29 رقم  القانون   •
املواصالت؛ و  بالبريد  القانون رقم 24-96 املتعلق 

و  13و 14  املواد  بتطبيع   518-08-2 رقم  املرسوم   •
رقم 53-05 املتعلق  القانون  15 و 20 و 21 و 23 من 

بالتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية؛

الوزاري  القرار  مبوجبها  يغير  وزارية  قرارات  • مشاريع 
الذي   153  10- و   10-152 و   151   •   10- رقم 

 10-154 رقم  والقرار  بالتشفير  املتعلق  الشق  يعالج 

املصادقة  خدمات  مقدمي  اعتماد  طلب  لشكل  احملدد 

التحمالت  دفتر  منوذج  على  يصادق  الذي  و  االلكترونية 

املصاحب.

• متت املصادقة على النص القانوني األول املشار إليه 
النصوص  األولى. وفيما يخص  الغرفة  أعاله من طرف 

عرضت  التنظيمية املتعلقة بالقانون رقم 53-05 فقد 

على األطراف املعنية العتماد صيغة نهائية لها.

 و في إطار اإلعداد النتقال مهمة املصادقة االلكترونية 
عقدت  املعلومات  نظم  ألمن  العامة  املديرية  إلى 

خاللها  مت  املديرية  هذه  مسؤولي  مع  عمل  جلسات 

والتقنية  والتنظيمية  القانونية  اجلوانب  إلى  التطرق 

لهذه املهمة. إضافة إلى عملية إشراكهم في بعض 

مقدمي  لنشاطات  املطابقة  كمراقبة  األنشطة 

خدمات املصادقة االلكترونية املعتمدين أو من هم في 

الطريق إلى ذلك.

القانوني،  اإلطار  اعتماد  انتظار  وفي  آخر  جانب  من  و 

خدمات  مقدم  نشاط  تتبع  تتولى  الوكالة  مازالت 

لطلبات  وتستجيب  املعتمد  االلكترونية  املصادقة 

خدمات  كمقدمي  اعتمادهم  أجل  من  آخرين  فاعلني 

التصاريح  إيداع  إلى  بادرت  التي  األوائل  املؤسسات 

وطلبات الترخيص لدى الهيئة الوطنية املذكورة و ذلك 

بتاريخ 14 نوفمبر 2012.

السادسة  النسخة  إلى  اإلنقال   11.4
لبرتوكول األنترنت

بالصناعة  املكلفة  الوزارة  و  الوكالة  من  كل  أعلنت 

والتجارة والتكنولوجيات احلديثة خالل سنة 2011 عن 

لالنتقال  وطنية  استراتيجية  بلورة  إلى  تهدف  دراسة 

وتشتمل  لبروتوكول  أنترنت  السادسة  النسخة  إلى 

هذه الدراسة على ثالثة جوانب رئيسية:

الوطني؛ البيئي  النظام  لنضج  • حتليل 
لهذا  واالقتصادية  التقنية  لالنعكاسات  حتليل   •

العبور؛

الوطني. املستوى  على  برامج عمل  • اعداد 

املصادقة االلكترونية.

10.4 الثقة الرقمية

تعتبر الثقة الرقمية رهانا حاسما في تنمية املبادالت 

املهنية والفردية بواسطة  األنترنت.

إحدى  الرقمية  الثقة  شكلت   2005 سنة  منذ  و 

الورشات ذات األولوية التي انكبت عليها الوكالة كما 

تسهر على تتبع هذا املوضوع من خالل:

• أمن الشبكات و نظم املعلومات والتبادل االلكتروني؛
الشخصية؛ واملعطيات  اخلاصة  احلياة  • حماية 

االلكترونية. اجلرمية  • مكافحة 
تعد الوكالة عضوا ضمن اللجنة الوطنية لتكنولوجيات 

وعضوا  الرقمي احملدثة سنة 2009  اإلعالم و االقتصاد 

احملدثة  املعلومات  نظم  ألمن  االستراتيجية  باللجنة 

سنة 2011.

و لتعزيز الثقة الرقمية اعتمدت بالدنا منذ 2009 قانونا 

حتمي 

القانون  هذا  وينص  لألفراد.  اخلاصة  احلياة  مبوجبه 

تنصيب  تاريخ  من  ابتداء   )02( سنتني  مهلة  على  

قد  و  املعطيات  وحماية  ملراقبة  الوطنية  الهيئة 

املكلفون مبعاجلة  املعنويون  و  الذاتيون  منح األشخاص 

املعطيات ذات الطبيعة الشخصية أجال إلى حدود 15 

السالف  القانون  بأحكام  نونبر من سنة 2012 للتقيد 

الذكر و اتخاذ اإلجراءات التي يفوضها  للهيئة الوطنية 

املذكورة.

مايو  شهر  خالل  بالوكالة  داخلية  جلنة  تشكلت  قد  و 

أنشطتها  كل  مطابقة  على  من سنة 2011 للسهر 

للقانون اجلديد السالف الذكر.

و في هذا اإلطار نسجل بأن الوكالة كانت ضمن 

استراتيجي  برنامج  صياغة  الدراسة  هذه  ترمي  و   
لبالدنا تلعب فيه السلطات العامة دورا حيويا

أولويات  أربع  حول  البرنامج  هذا  يتمحور   وجامعا. و 
استراتيجية: 

لالرتباط  جتارية  عروض  تقدمي  على  املتعهدين  حث   •
بالنسخة السادسة املذكورة أعاله.

التراب  فوق  املتواجدة   siمكونات مطابقة  تأمني   •
الوطني؛

على  والتشجيع  البيئي  للنظام  الفاعلني  • حتسيس 
النسخة السادسة لدى املقاوالت.

احلكامة  وحدة  األولويات  هذه  تفعيل  على  تشرف  و 

السادسة  للنسخة  الوطنية  اللجنة  بها  ويقصد 

الوطنية  احلكامة  إطار  احملدثة في متم سنة 2012 في 

برنامج  بتتبع  تعني  التي  املعلومات  لتكنولوجيات 

العمل الوطني.

و كعضو ضمن هذه اللجنة تتولى الوكالة تتبع

وتنسيق األعمال التي يباشرها متعهدو االتصاالت.
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5  -  تطور أسواق االتصاالت
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الثابت الهاتف  1.5. سوق 
املتنقل الهاتف  2.5. سوق 

اإلنترنت 3.5. سوق 
’’ma.’‘ اإلنترنت 4.5. أسماء مجال 



املتنقل. والهاتف  اإلنترنت  والسيما  االتصاالت  واستعمال خدمات  الولوج  تطور  سجلت سنة 2012 مواصلة 

من  يفوق 12%  نفاذ  وبنسبة  ماليني مشترك  أربعة  اإلنترنت  حظيرة  بـ %24.35، بلغت  تقدر  منو سنوي  بنسبة  و 

الساكنة.

بالنسبة  الولوج  السهل  الثالث  اجليل  من  اإلنترنت  عروض  لدينامية  يعزى  لألنترنت  مسبوق  الغير  النمو  هذا  و 

للمستعمل و بدون التزام مع حركية مثلى.

بالنسبة للهاتف سجلت هذه السنة ارتفاعا محسوسا من حيث استعمال خدمات الصوت و كذا املعطيات. كما 

النصية  للرسائل  بالنسبة  و 37%  دقيقة  بـ 40%  املتنقل  الهاتف  استهالك  نسبة  بتزايد  املذكورة  السنة  متيزت 

القصيرة. وجاء هذا اإلقبال نتيجة النخفاض تسعيرة الهاتف املتنقل والثابت واالنترنت

5  -  تطور أسواق االتصاالت

االجمالية  احلظيرة  ارتفعت   2012 نهاية  حتى 

 3.6 مقابل  مليون  إلى 3.3  الثابت  الهاتف  ملشتركي 

واحدة.  سنة  يناهز %8 خالل  بتراجع  سنة 2011 أي 

 )2( مليونني  محدود  بتنقل  الثابت  الهاتف  يشكل  و 

نسبة  تراجعت  االنخفاض  هذا  إثر  وعلى  مشترك. 

سنة 2012  نفاذ الهاتف الثابت إلى 10.08 % نهاية 

بدال من 11.08 % خالل سنة 2011.

1.5 الهاتف الثابت

تطور ونسبة النفاذ للهاتف الثابت
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يشكل مشتركو الهاتف الثابت بتنقل محدود أزيد من ضعف احلظيرة اإلجمالية )%57( للهاتف الثابت

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

85,33% 85,66% 85,37% 84,49% 82,11% 80,4% 64,2% حصة املشتركني املقيمني

13% 11,68% 10,75% 11,01% 12,54% 12,9% 23,4% املهنيني

1,67% 2,67% 3,88% 4,50% 5,35% 6,7% 12,4% الهواتف العمومية

3.279.054 3.566.076 3.749.364 3.516.281 2.991.158 2.393.767 1.266.119 مجموع خطوط الهاتف الثابت

التطور السنوي و توزيع حظيرة الهاتف الثابت

تطور احلركة الهاتفية الصادرة للهاتف الثابت 

تطور متوسط االستعمال الشهري الصادر حسب 
كل زبون في مجال الهاتف الثابت

تطور العائد املتوسط حسب الدقيقة في الشبكة الثابتة

احلظيرة  توزيع  الفارطة  السنة  خالل  يعرف  لم 

العمومية  الهواتف  و  املهنيني  و  املقيمني  للمشتركني 

أي تغيير يذكر .

بنسبة  املقيمني  املشتركني  تقدم  التالي  اجلدول  يبرز 

املهنيني  باملشتركني  متبوعني  احلظيرة  من   85.3%

بنسبة  العمومي  الهاتف  مستعملي  بنسبة 13 % و 

.% 17

 wana corporate املتعهد حتى نهاية 2012 ميتلك 

متبوعا  الثابت  الهاتف  سوق  حصة قدرها 60.49 من 

ميديتلكوم  أخيرا  باتصاالت املغرب بنسبة 38.69 % و 

بنسبة 0.82 %.

الهاتفية  احلركة  على  الثابت  الهاتف  تراجع  سلبا  أثر 

املوجهة إلى اخلارج التي عرفت انخفاضا قدره 16.7 % 

مليون  املكاملات 4.572  عدد  بلغ  و  واحدة  سنة  خالل 

التالي  البياني  الرسم  يبرز  دقيقة خالل سنة 2012. 

تطور احلركة الهاتفية الصادرة للهاتف الثابت.

على غرار حظيرة املشتركني عرف متوسط االستعمال 

الثابت  الهاتف  في  مشترك  كل  عن  الصادر  الشهري 

سنة  نهاية  و  تراجعا ما بني نهاية سنة 2011  بدوره 

قياسا على العائد املتوسط للدقيقة فإن أسعار مكاملات الهاتف الثابت عرفت انخفاضا. إذ انخفض املتوسط من 0.92 

بنسبة 14 %.  الرسوم، نهاية 2012 أي  احتساب  دون  درهم دون احتساب الرسوم، نهاية سنة 2011 إلى 0.79 درهم 

إلى 111  ليصل  2012 انخفض ب123 دقيقة شهريا 

دقيقة شهريا.
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باألداء املسبق  الهاتف  مشتركي  توزيع  على  يطرأ  لم 

والالحق تغييرا ملحوظا خالل سنة 2012.

من   %  95.22 بنسبة  مهيمنا  مسبقا  األداء  يبقى 

مجموع حظيرة املشتركني حتى نهاية 2012 )مقابل 

عرفا  األداء البعدي  أن  سنة 2011( إال  95.74 نهاية 

تقدما بزيادة قدرها 19.67 % مقابل 6.16 % بالنسبة 

لألداء املسبق.

بنسبة 45.77 % مقابل  املتنقل  الهاتف  مجال  في  حصة  أكبر  املغرب  اتصاالت  حتى نهاية سنة 2012 متتلك 

بنسبة 24.7 % لوانا. و  29.53 % مبيدتلكوم 

تطور التوزيع خالل األشهر الثالثة )املسبق و الالحق( حلظيرة الهاتف املتنقل لسنة 2012

بلغ  بحيث  مضطردا  منوا  املتنقل  الهاتف  سوق  يعرف 

نهاية  حتى  مليون  يفوق 39  ما  فيه  املشتركني  عدد 

بنمو سنوي  2012 مقابل 36.5 نهاية سنة 2011 أي 

هذا  في  النفاذ  نسبة  بلغت  فيما   .%6.74 قدره 

إلى  ليصل  سنة  خالل  ستنقط  بنسبة  ارتفاعا  الباب 

الفارطة. السنة  119.97 مقابل  %113.57 خالل 

2.5 الهاتف املتنقل

Parc de la téléphonie mobile par opérateur

تطور و نسبة النفاذ للهاتف املتنقل

حصص سوق الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالثة

التطور الفصلي وتوزيع املشتركني
بالدفع املسبق والالحق في حظيرة الهاتف املتنقل
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بلغت احلركة الهاتفية  الصادرة 32.52 مليارا من الدقائق خالل سنة 2012 مسجلة بذلك منوا يناهز 40 % قياسيا 

املتنقل. للهاتف  الصادرة  الهاتفية  احلركة  تطور  التالي  البياني  الرسم  يبرز  مع سنة2011. و 

الرسائل النصية القصيرة الصادرة 
عرفت خدمة الرسائل النصية القصيرة الصادرة  تطورا مماثال لتطور خلدمة الصوت مسجلة نسبة منو تقدر بــ34،37 % 

رسالة سنة 2012. وبلغ عدد الرسائل النصية القصيرة 7 ماليير 

تطور احلركة الهاتفية الصادرة للهاتف املتنقل

تطور متوسط االستعمال الشهري الصادر عن كل زبون 
في الهاتف املتنقل

تطور العائد املتوسط بالدقيقة للهاتف املتنقل

تطور حركة خدمة الرسائل النصية القصيرة الصادرة

كل  عن  الصادر  الشهري  االستعمال  متوسط  انتقل 

 2011 نهايتي  بني  ما  دقيقة   75 إلى   57 من  زبون 

األداء  يخص  فيما    %  32 قدره  منوا  بذلك  مسجال 

بحيث انتقل من  املسبق فقد عرف زيادة قدرها 39 % 

مع  بالقياس  لألسعار  انخفاضا   2012 سنة  عرفت 

من  انتقل  بحيث  بالدقيقة  للدخل  املتوسط  العائد 

سنة 2011  نهاية  الرسوم  احتساب  دون  0.73 درهم 

38 إلى 53 دقيقة شهريا.

فيما عرف متوسط االستعمال األداء البعدي منوا قدره 

بذلك من 486 إلى 541 دقيقة شهريا. 11 % منتقال 

بذلك  مسجال  الرسوم  احتساب  دون  إلى 0.53 درهم 

تراجعا قدره 27 %.
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منو  بنسبة  التصاعدي  خطة  اإلنترنت  سوق  يواصل 

وتناهز   .%  24.35 بنسبة  املشتركني  حلظيرة  سنوي 

هذه احلظيرة على املستوى الوطني أربعة )04( ماليني 

نسبة  عرفت  كما   2012 سنة  متم  حتى  مشترك 

ارتفاعا بنسبة 12.17 %  الساكنة  أوساط  النفاذ في 

تطور  التالي  البياني  الرسم  يبرز  نهاية سنة 2012. 

الولوج إلى شبكة اإلنترنت ببالدنا.

مستوى  على  الثالث  اجليل  اإلنترنت  مشتركو  يهيمن 

االجتماعية حتى  السوق بحصة 82.79 % من احلظيرة 

سنة 2011 سجل  نهاية 2012 مقابل 81.4 % خالل 

سوق اإلنترنت اجليل الثالث ارتفاعا قدره 26.37 % بحيث 

انتقل عدد املشتركني من 2.59 مليون سنة 2011 إلى 

مشتركي  اإلنترنت  عدد  سنة 2012 بلغ  3.27 مليون 

 DATA ONLY «1.63 « اجليل الثالث " املعطيات فقط

املعطيات  و  الصوت   " مشتركو  و  مليون )49.84 %( 

voix + DATA" 1.64 مليون )50.16 %(.

قدره 15.6 %  ارتفاعا  اإلنترنت  إلى  الولوج  عرف   كما 

إلى  املشتركني  عدد  بلغ  فقد  بالنسبة لسنة 2011 

سنة   589678 مقابل   2012 نهاية  حتى   681673

سنة 2012  ملحوظا  حتسنا  الربط  جودة  عرفت  فيما 

بصبيب    ADSL اإلنترنت بلغ عدد املشتركني في  و قد 

4Mbits/s و ما فوق نسبة 99 % من مجموع حظيرة 

السنة   %  47.5 مقابل   2012 نهاية  حتى   ADSL

املنصرمة.

3.5 االنترنت

ma. 4.5 أسماء اجملال

تطور اإلنترنت ونسبة النفاذ 

» .ma « التطور السنوي حلظيرة أسماء اجملال

» .ma « توزيع حظيرة أسماء اجملال توزيع زبائن وحظيرة اإلنترنت بحسب نوع الولوج

التحتية  البنية  تطور   2012 سنة  سجلت  كما 

الستعمال  السريع  النمو  مواصلة  من  متكن  التقنية 

الدولي  العريض  الشريط  االنترنت. و هكذا فقد عرف 

منتقال   % قدره 113.83  بارزا  ارتفاعا سنويا  لالنترنت 

إلى   2011 سنة  نهاية  حتى   Mbps  124400 من 

Mbps 266000 نهاية سنة 2012.

و قد كان النخفاض األسعار وقع على التعاطي لالنترنت 

زبونا  لكل  الشهري  الفاتورة  متوسط  سجل  فيما 

احتساب  دون  درهم   53 من  انتقل  بحيث  انخفاضا 

نهاية 2011. بزيادة قدرها +11 % قياسا مع  يتجاوز عدد هذه األسماء 46.000 اسما  إلى نهاية سنة 2012 لم 

 » .ma « اسم األحيان حتت  أغلب  وفي  تسجيلها كل شهر  مت  كمتوسط فهناك قرابة 1050 اسم جديد 

املستوى األول

احتساب  دون  درهم   42 إلى   2011 نهاية  الرسوم 

الرسوم مسجال بذلك تراجعا قدره 21 %.

الفاتورة  انخفضت  الثالث  اجليل  من  اإلنترنت  اما 

نهاية  الرسوم  احتساب  دون  درهم  الشهرية من 37 

الرسوم. احتساب  دون  سنة 2011 إلى 27 درهم 

نفس  خالل  الفاتورة  هذه  عرفت   ADSL ل بالنسبة 

 116 من  انتقلت  بحيث  انخفاضا  املذكورة  الفترة 

مسجال  درهم  إلى 111  الرسوم  احتساب  دون  درهم 

بذلك انخفاضا قدره 4%.

55 التقرير السنوي 2012 54 التقرير السنوي 2012



6  -  دراسة حول استعمال تكنولوجيا
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طبقا للتوصيات الدولية في مجال قياس تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من أجل التنمية، أجنزت الوكالة خالل سنة 2012 

و 22 فبراير 2013. بحثا بهذا اخلصوص على املستوى الوطني هم األسر و األفراد  خالل املدة املمتدة ما بني 8 يناير 

إن اجناز هذا البحث السنوي يسمح للوكالة بتتبع تطور سوق االتصاالت وطنيا ومالحظة التغيرات التي تطرأ على 

استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على مستوى األسر املغربية في سياق التعميم التدريجي الستعمال اإلنترنت و 

تطور الشبكات االجتماعية.

إلى 65  مت هذا البحث بواسطة االستطالع املباشر للساكنة املستهدفة من املغاربة البالغني من العمر من 12 سنة 

القاطنني بالوسط احلضري أو القروي و الذي ميثلون مختلف الشرائح االجتماعية و اجلهوية ببالدنا.

و تهم نتائج هذا البحث الهاتف الثابت و املتنقل و شبكة اإلنترنت و احلواسب و كذا اخلدمات اجلديدة املتنقلة كاخلدمات 

البنكية عبر الهاتف احملمول و التجارة االلكترونية و احلكومة االلكترونية.

الهاتف  تتوفر على جهاز  هناك نسبة 18 % من األسر 

العادي.  للهاتف   % مقابل 14  محدود  بتنقل  الثابت 

ب  ثابت  ربط  على  يتوفرون  منهم  أن نسبة 57 %  و 

 .ADSL

لدى  ثابت  هاتفي  جهاز  على  التوفر  ضروري  يعد  لم 

املتنقل. هناك  الهاتف  لوجود  نظرا  األسر  من  العديد 

على  احلصول  في  الرغبة  حتدوهم  منهم  فقط 5% 

جهاز هاتفي عادي مقابل %8 خالل سنة 2011. 

1.6 الهاتف الثابت

ففحسب  انتعاشه.  املتنقل  الهاتف  سوق  يواصل 

استعمال  بخصوص  السنوي  التاسع  البحث  نتائج 

األفراد  من  تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، هناك 52 % 

نسبته  تقدر  بارتفاع  أي  متنقل  هاتف  على  يتوفرون 

بخمس )05( نقط مقارنة مع سنة 2011.

ارتفاعا  الذكية  الهواتف  و خالل سنة 2012 سجلت 

األفراد  من   %  16 نسبة  فهناك   .% نسبة 30  جتاوز 

النوع   هذا  حظيرة  وتقدر  ذكي.  هاتف  على  يتوفرون 

بلغت نسبة احلصول على احلواسب لدى األسر املغربية 

سنة 2011 و  مع  مقارنة  نقط  أربع  بارتفاع  43 % أي 

مع سنة 2004. مقارنة  32 نقطة 

تنتمي  التي  و  احلضري  بالوسط  تقطن  الذي  فاألسر 

هذه  متتلك  هي  عالية  مهنية  و  اجتماعية  طبقة  إلى 

احلواسب و تشكل بذلك حظيرة تقدر ب 4.058 مليون 

حاسوب مقابل 3.5 مليون حاسوب خالل سنة 2011.

على  تتوفر  املغربية  األسر  من   % نسبة 24  فهناك 

أو  حواسب  ثالثة  على  تتوفر   % نسبة 7  و  حاسوبني 

أكثر. و إجماال فهناك نسبة 31 % من األسر تتوفر على 

الكترونية. لوحة  أو  1.4 حاسوب 

التجهيزات  القتناء  املغربية  األسر  لدى  نزعة  فهناك 

األفراد  من  وأكثر 20 %  مليون.  من الهواتف ب 3.6 

الذكي في غضون  اقتناء هذا اجلهاز  يرغبون مستقبال 

األفراد  من   % نسبة 13  هناك  املقبلة. كما  الشهور 

هناك  املتوسط  في  و  أكثر.  أو  جهازين  على  يتوفرون 

من  لالستفادة  ذكية  بطاقة   1.15 على  يتوفر  من 

لكل  بالنسبة  املثلى  التسعيرات  و  التجارية  العروض 

متعهد على حدة.

بشكل  حاضرا  أصبح  الشخصي  احملمولة. فاحلاسوب 

متزايد لديهم. ) 57 % سنة 2012 مقابل 56 % سنة 

خالل  االلكترونية  اللوحات  للوجود  برزت  كما   )2010

تطورا  عرفت  كما  احلظيرة(  من   %  2( سنة 2011 

الساكنة  حظيرة  من   % نسبة 7  إلى  لتصل  سريعا 

السنوات  خالل سنة  سيعرف إقباال 2012 إقبال خالل 

من  أن نسبة 5%   بحيث  األجهزة  القادمة على هذه 

الساكنة ترغب في اقتنائها.

فالعائق الرئيسي ليس ثمنها املرتفع بل انعدام احلاجة 

إليها.

2.6 الهاتف املتنقل

3.6 احلواسب
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األسر  داخل  عاديا  أمرا  اإلنترنت  استعمال  أضحى 

الولوج  املغربية. فهناك نسبة 39 %  منها تتوفر على 

مع  مقارنة  نقط   )04( أربع  بزيادة  أي  الشبكة  إلى 

سنة 2011.

دمقرطة  في  ساهمت  الثالث  اجليل  مفاتيح  فنجاح 

سنة 2012، هناك  الشبكة. فخالل  هذه  إلى  الولوج 

نسبة  هناك  الثابت. و  اإلنترنت  نسبة 5 % تستعمل 

أن  إلى  تشير  فاملؤشرات  التقنيتني.  بني  تزاوج   %  4

نسبة 21 % من األسر التي ال تتوفر على هذه األجهزة 

الشهور  الرغبة في احلصول عليها في غضون  حتذوها 

هذه  من   % الثالث )87  اجليل  مفاتيح  سيما  املقبلة 

األسر(.

غير  املغربية  األسر  من   %  61 نسبة  فإن  إجماال  و 

إلى  هذا  ويعزى  اإلنترنت  بشبكة  حاليا  موصولة 

ارتفاع  و  إليها  احلاجة  انعدام  هما:  رئيسني  سببني 

أسعارها.

مليون   15.6 على  بالدنا  توفرت   2012 سنة  فخالل 

 700000 قدرها  بزيادة  أي  اإلنترنت  شبكة  مستعمل 

فاالستعمال   .2011 سنة  مع  مقارنة  مستعمل 

من   % نسبة 53  فإن  كمتوسط  و  تزايد  في  اليومي 

هؤالء يلجون يوميا لشبكة اإلنترنت و35 % أسبوعيا. 

يقضون  اإلنترنت  مستعملي  من  النصف  من  فأزيد 

العظمى  يوميا، فالغالبية  وساعتني  ما بني 30 دقيقة 

تلج الشبكات االجتماعية و املواقع اإلخبارية. فالنوادي 

و     .% بنسبة 33  للولوج  الرئيسي  الفضاء  تبقى 

بالنسبة  االجتماعي  التواصل  مواقع  الصدارة  حتتل 

منهم   %  86 نسبة  فهناك  املغاربة  عند  لالستعمال 

استعملوا هذه املواقع االجتماعية. و بغض النظر عن 

تتمثل في حتميل  أخرى  أنشطة  األنشطة، هناك  هذه 

والهاتف  واالستعجالية  القصيرة  والرسائل  املضامني 

عن طريق برتوكول االنترنت.

4.6 االنترنت

إن التطور السريع الذي عرفه الهاتف احملمول والهواتف 

احملمولة.  للتطبيقات  متواتر  استعمال  واكبه  الذكية 

التطبيقات  هذه  استعملوا  األفراد  من   % فزهاء 12 

التطبيقات  فأغلب  األخيرة،  شهرا  عشر  االثني  خالل 

احملمولـة األكثر استعمـاال تكون في الغالـب باجملـان  بـ 

48 % من املستعملني و تخص أيضا عمليات التموقع 

واملسافة  الزمن  تقليص  على  اخلدمات  هذه  تساعد 

ثلث  من  ألكثر  اإلدارية  باإلجراءات  للقيام  الضروريني 

التفاعل  قناة  األفراد وتفادي الرشوة لـ 27 % منهم، إن 

الهاتف متبوعا  املغاربة هو  اإلدارة املفضل لدى  ما بني 

باإلنترنت بنسبة 23 % لألفراد.

و /أو/  يستعملون  األفراد  من  أزيد من 65 %  هناك 

بـ 20 %  االجتماعية  الشبكات  و  اجلغرافي بـ 41 % 

املغاربة  من  نسبة 2 % فقط  واأللعاب بـ %18 وهناك 

التحويالت  يخص  فيما  اخلدمات  هذه  إلى  يلجأون 

املغاربة  من   % قرابة 50  أن  املعامالت. بيد  أو  املالية 

أو   الكهرباء  و  املاء  فواتير  لتسديد  االستعداد  لديهم 

لتعبئة رصائدهم الهاتفية.

االلكترونية  احلكومة  خدمات  استعمال  في  يرغبون 

عقد  من  نسخة   ( اإلدارية  الوثائق  على  للحصول 

منهم   %  37 زهاء  و  الخ...(   السفر  جواز  االزدياد- 

استعداده  يبدي  النصف  من  وأزيد  فواترهم  لتسديد 

لالستفادة من خدمات احلكومة االلكترونية.

6.6 تطبيقات محمولة و عمليات بنكية عبر الهاتف احملمول

7.6 خدمات احلكومة االلكترونية

اقتنوا  اإلنترنت  شبكة  ما يقارب 000 300 مستعمل 

أي  سنة 2012  خالل  التجارة  طريق  عن  مشترياتهم 

لفترات  كبيرة  زيادة  مع   2011 سنة  نسبة  ضعف 

عديدة خالل السنة )60 % سنة 2012 و47 % سنة 

.)2011

 5000 و   1000 بني  ما  أنفقوا  هؤالء  نصف  من  أزيد 

اقتنوا  منهم  أرباع  ثالثة  من  فأزيد  السنة  خالل  ردهم 

مشترياتهم من املواقع املغربية.

فاملنتوجات األكثر إقباال عليها هي التجهيزات املنزلية 

)30 % من األفراد( واملالبس العصرية )29 %( ومنتوجات 
التكنولوجيا العالية.

الوسيلة  البنكية  البطاقة  بواسطة  األداء  يظل 

طريق  املفضلة للمستهلكني 56 % مقابل 39 % عن 

النقوذ  حقيبة  استعمال  ويبقى  التسلم  بعد  األداء 

االلكترونية هامشيا بنسبة 6 % فقط.

5.6 التجارة االلكترونية
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املتعهدين  طريق  تعترض  التي  الصعوبات  وملواجهة 

إلجناز هذا البرنامج سيما منها املتعلقة بالعقار إليواء 

ايصال  مشاكل  وكذا  األساسية  احملطات  و  األعمدة 

قامت  تغطيتها،  يجب  التي  املواقع  إلى  الكهرباء 

األساسية  للخدمة  الوطنية  اللجنة  بإخبار  الوكالة 

لالتصاالت بكل هذه األمور خالل دورتها املنعقدة بتاريخ 

2011 2010 2009 2008

7338 1573 1735 2530 1500 اتصاالت املغرب

1316 98 375 409 434 ميدي تلكوم

88 88 سيميكوم

98 98 سبسكوم

8840 1671 2110 2939 2120 اجملموع

اجملموع
عدد املناطق املبرمج تغطيتها

PACTE برنامج إجناز   مستوى 

 مناطق غير قابلة
للولوج أو غير محددة

 مناطق تواجه
 صعوبات للتزود

بالكهرباء

 مناطق تواجه
 صعوبات إليجاد بقعة

أرضية

 مناطق في طور
التغطية

املناطق املغطات

0.25% 4.71% 1.03% 3.11% 90.90%

 عدد املناطق املبرمج تغطيتها برسم
سنة 2008

عدد املناطق املغطاة في آجالها

88 44 CIMECOM

98 0 SAPCECOM

طرف  من  اإلجناز  حيث   من  املسجل  للتأخر  اعتبارا  و 

الوكالة بسحب  اللجنة  املتعهدين فقد كلفت  هذين 

برسم  لهما  اخملصصة  املتبقية  منطقة   423 إجناز 

االنطالقة  إعطاء  و   2011 و   2010 و   2003 سنة 

الستشارة ملتعهدين املوجودين على الساحة لتغطية 

هذه  تباشر  لم  التي  األخرى  املناطق  و  املناطق  هذه 

التغطية من طرف هذين املتعهدين خالل نفس الفترة.

و لهذا الهدف، اعطيت االنطالقة لهذه االستشارة لدى 

املتعهدين مستعملي التكنولوجيات األرضية و األقمار 

الصناعية عل حد سواء ألجل تغطية املناطق املتبقاة 

هذه  نتائج  ستعرض  إلى 565، و  عددها  وصل  التي  و 

الدراسة على أنظار اللجنة الوطنية السالفة الذكر.

املتعهدين  املعدة من طرف  التقارير  املناطق حسب  لتغطية هذه  األربع سنوات  التالي وضعية خالل  اجلدول  يوضح 

األربعة.

فيما يخص املشاريع املوكولة إلى كل من CIMECOM و SPACECOM، يبني اجلدول التالي الوضعية بالنسبة لسنة 

.2008

• حاالت املناطق التي عهد بتغطيتها إلى متعهدي االتصاالت عبر األقمار الصناعية

11يوليو 2011.

إعطاء  املذكورة  اللجنة  قررت  الوضع،  لهذا  واعتبارا 

املتعهدين األربعة مهلة إضافية )إلى 30 يونيو 2012 

كل  دعم  التمست  كما   )2011 ديسمبر   31 بدل 

تخص  التي  الصعاب  لتدليل  العمومية  السلطات 

تغطية هذه املناطق املذكورة.

االتصاالت  وسائل  إلى  الولوج  تعميم  برنامج  يهدف 

قروية  نشر خدمات الهاتف واإلنترنت ب 9263 منطقة 

تنعدم فيها هذه الوسائل. فقد مت اعتماد هذا البرنامج 

للمواصالت  األساسية  اخلدمة  تدبير  جلنة  طرف  من 

خالل دورته املنعقدة بتاريخ 20 نوفمبر 2006.

هذا  إجناز  املذكورة  اللجنة  أسندت  التاريخ  هذا  ومنذ 

البرنامج، خالل الفترة املمتدة ما بني 2008 و 2011 إلى 

املتعهدين: اتصاالت املغرب – ميديتلكوم و سيمكوم 

وسبيسكوم كالتالي:

PACTE 1.7 برنامج
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17 000  عدد الطلبة املستفيدين برسم املرحلة األولى

مجموع املبيعات )الربط + احلاسوب( 926 14 (88%)

13 500   عدد الطلبة املستفيدين برسم املرحلة الثانية

 (83%) 11 058 مجموع املبيعات )الربط + احلاسوب(

43400 عدد الطلبة املستفيدين ) برسم املرحلة الثالثة(  

مجموع املبيعات )الربط + احلاسوب( 37436 (86%)

PACTE التدابير املصاحبة برسم برنامج •

 "INJAZ برنامج " إجناز •

اجلمعاتية الولوج  مراكز  احداث  • برنامج 

2.7 مشاريع تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال

االرتباط  ذات  القروية  املناطق  مجموع  تغطية  ألجل 

الصعوبات  االعتبار  بعني  أخذا  و   PACTE ببرنامج 

و  تدابير  عدة  الوكالة  اتخذت  للمتعهدين،  املطروحة 

من ضمنها :

يعقد  التي   PACTE برنامج  تتبع  جلنة  إحداث   •
قصد  حدة  على  متعهد  كل  مع  شهرية  اجتماعات 

املوكولة   املهام  إجناز  تعوق  التي  الصعوبات  معاجلة 

إليها؛

• تتبع منتظم لسير األشغال بتنسيق مع السطات 
مقترحات   لتوحيد  الداخلية  وزارة  سيما  اخملتصة 

من  الثاني  السلك  لطلبة  البرنامج  هذا  يسمح 

التعليم العالي في ميداني العلوم و تكنولوجيا اإلعالم 

مبادرة  مع  لها شراكة  التي  املؤسسات  في  املسجلني 

و  حاسوب  على  احلصول  من  مهندس"    10000"
طريق  عن  املتنقل  اإلنترنت  خدمة  في  سنوي  اشتراك 

دعم ماي يقدمه صندوق اخلدمة األساسية لالتصاالت 

وفق املقاربة التالية :

احتساب  مع  درهم  سقفه 1200  يتعدى  ال  دعم   •
في  االشتراك  من  مستفيد  طالب  لكل  مينح  الرسوم 

اخلدمة  صندوق  لتدبير  الوطنية  اللجنة  اسندت 

األساسية لالتصاالت مهمد إحداث مائة )100( مركز 

 )CIMECOM( ولوج جمعاتي إلى املتعهدين سمكوم

و )SPACECOM( في املرحلة األولى من هذا البرنامج 
ألربع  البرنامج  لهذا  اخملصصة  امليزانية  ارتفعت  ، كما 
 80 إلى  درهم  مليون  من 60  انتقلت  بحيث  سنوات 

مليون درهم ولضمان جناح هذا البرنامج قررت اللجنة 

املذكورة إجناز الشطر األول عبر مرحلتني:

ي 48 مركز ) دور  البرنامج  إلجناز  • إعطاء االنطالقة 

مخطط إطار  في  تندرج  التي  الثالثة  املشاريع  متول   
" املغرب الرقمي 2013" من صندوق اخلدمة األساسية 

لالتصاالت، و يتعلق األمر بالبرامج التالية :

إلى  الولوج  تعميم  إلى  يهدف  • برنامج "إجناز" الذي 
تكنولوجيا ت اإلعالم بالنسبة لطلبة التعليم العالي؛

التجهيزات  إليواء  األماكن  أو  املواقع  بخصوص 

اخملصصة لتغطيتها ؛

املاء  الوطني للكهرباء و  التنسيق مع املكتب  • تعزيز 
بضمان  الكفيلة  الوسائل  لتدارس  للشرب  الصالح 

املتعهدين في  لدن  انتقاؤها من  مت  التي  املواقع  كهربة 

أحسن الظروف.

احمللية على مستوى  • عقد اجتماعات مع السلطات 
اجلهات و حلضور املتعهدين و املكتب الوطني للكهرباء 

املكلفة  السمية  املندوبية  و  للشرب  الصالح  املاء  و 

باملياه و الغابات بغية إيجاد احللول املناسبة.

ملدة  العالي  الصبيب  ذات  املتنقل  اإلنترنت  خدمة 

ثمن  مبلغ  من  الدعم %85   هذا  يتجاوز  ال  سنة. و 

احلاسوب.

إجناز  برنامج  من  األولى  للمرحلة  االنطالقة  أعطيت 

اجلامعية 2009/2010 يوم 14  السنة  INJAZ برسم 

أبريل 2010.  يوم 30 من شهر  انتهت  نوفمبر 2009 و 

هذا  من  الطلبة  خالل هذه املرحلة استفاد 85 % من 

العرض.

الرياضة( مناصفة  و  الشبيبة  لوزارة  التابعة  الشباب 

من  أجنز  ملا  بعد  فيما  تقييم  اجراء  و  املتعهدين  بني 

أعمال؛

إجناز  في  يشرع  مثمرا،  التقييم  هذا  كان  اذا   •
اذا  و  املتعهدين  نفس  طرف  من  املتبقية  مركز   52

املكلفة  الوزارة  و  الوكالة  تتقدم  العكس  حصل 

بالتكنولوجيات احلديثة بحلول بديلة.

• برنامج مراكز الولوج اجلمكاتية لتكنولوجيا اإلعالم 
مركز  أربعمائة )400(  إحداث  إلى  الرامي   "  CAC "

للولوج اجلماعي لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال؛

دعم  تقدمي  إلى  • برنامج " نافذة @Nafid "الهادف 
تكنولوجيا  إلى  الولوج  من  لتمكينهم  لألساتذة 

االعالم خصوصا خدمة األنترنت.

املكلفة  الوطنية  اللجنة  قررت  النتائج  لهذه  اعتبار  و 

إعطاء االنطالقة  لالتصاالت  األساسية  اخلدمة  بتدبير 

و  الظروف  نفس  في  البرنامج  لهذا  الثانية  للمرحلة 

االستفادة  امكانية  إعطاء  و  األولى  للمرحلة  املقاربة 

خالل املراحل املقبلة حملضري دكتوراه العلوم و التقنيات 

املسجلني في مراكز الدراسات لنيل دبلوم الدكتوراه.

الثانية  للمرحلة  االنطالقة  أعطيت  فقد  هكذا  و 

بالنسبة للسنة اجلامعية 2010/2011 يوم 23 أكتوبر 

201 امتدت إلى حدود يوم 28 يناير 2011 و هذه نتائج 

هذه املرحلة و هي كالتالي:
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»Nafid@ برنامج »نافدة •

اإلنترنت  شبكة  في  اشتراك  لكل  سنوات  ثالث  ملدة  مالي  دعم  مبنح  اخلامسة املنعقدة في شهر ديسمبر 2007 

لفائدة املنخرطني في مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين. استفاد من هذا 

منخرط. لكل  أو 480 درهم سنويا  عن كل شهر  قدره 40 درهم  بسعر  ملدة 36 شهرا  الدعم 150000 منخرط 

مت تبليغ هذا القرار إلى كل مؤسسة محمد السادس و اتصاالت املغرب و ميدي تلكوم و وانا. كما مت التوقيع بهذا الشأن 

االتفاقيات مع املتعهدين الثالثة.

عملية من  استفادوا  قد  و حسب املعلومات الصادرة عن نفس املؤسسة فإن 150000 منخرط 

ديسمبر 2012. نهاية شهر  @Nafid حتى 

نهاية سنة 2012 وفق  الذكر عند  السالف  األساسية  اخلدمة  يتحمله صندوق  الذي  املالي  الدعم   و سينتهي هذ 
كيفيات تدبير هذا املشروع.



GENIE 3.7  برنامج

تعميم  إلى  الرامي   »  MAROC NUMERIC  « الوطنية  لالستراتيجية  رئيسيا  مكونا   GENIE برنامج يشكل 

 )04( أربعة  حول  يتمحور  و  انطلق منذ سنة 2006  الذي  و  الوطنية  التربية  االتصال بقطاع  و  اإلعالم  تكنولوجيا 

محاور :

البنية التحتية :
الثانوي( بشبكة  و  اإلعدادي  و  تعليمية )االبتدائي  أقيمت هذه البنية التحتية ألجل جتهيز و ربط 9260 مؤسسة 

األنترنت.

تكوين األساتذة :
سيشمل هذا التكوين 200000 أستاذ )مدير و املؤسسات، املفتشون و األساتذة( في مجال املعلوميات و استعمال 

تكنولوجيا اإلعالم و االتصال؛

املوارد الرقمية :
إحداث مختبر وطني للموارد الرقمية و كذا بوابة وطنية لتكنولوجيا اإلعالم و االتصال و امداد كل هذه املؤسسات 

باملوارد الرقمية البيداغوجية.

تطوير االستعمال :
مواكبة هذا التحول احلاصل عبر التواصل و التحسيس و تقاسم املمارسات اجليدة.

البنيات التحتية :
أعطت جلنة الريادة لبرنامج GENIE خالل شهر سبتمبر 2012 موافقتها إللغاء االستشارة التي انطلقت في شهر 

السالفة  اللجنة  كلفت  جتهيز 4105 مؤسسة. كما  أجل  من  االتصاالت  ملتعهدي  الوكالة  طرف  ابريل 2011 من 

التعليمية  املؤسسات  كل  جتهيز  إمتام  قصد  أخرى  لالستشارات  االنطالقة  بإعطاء  الوطنية  التربية  وزارة  الذكر 

املزمع اجنازها في اطار هذا البرنامج.

التكوين :
تكوينا  تلقت  اإلدارية  و  البيداغوجية  األطر  70 % من 

بنسبة 147.277 من الساكنة املستهدفة و التي بلغ 

عددها 208000 شخص.

املوارد الرقمية :
البرنامج  مضامني  من   %  90 الرقمية  املوارد  بلغت 

 600 تكوين  مت  اخر،  جانب  من  و  امللقنة  الدراسية 

مفتش في هذا الباب و بدورهم أطروا زهاء 200 أستاذ 

من أجل تلقينهم كيفية استعمال هذا املوارد.

كذا  و  الرقمية  للموارد  وطني  مختبر  إحداث  مت   كما 
.)www.taalimtice.ma( بوابة

تطوير االستعماالت :
األطر  مع  للتواصل  قرب  ورشة   200 تنظيم  مت 

تكنولوجيا  أهمية  مبدى  التحسيس  و  البيداغوجية 

أحدث  قد  و  التعليم.  مجال  في  االتصال  و  اإلعالم 

مرصد وطني لالستعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال.

فقد مت التوقيع، في إطار الشطر األول من هذا البرنامج، 

بالنسبة  باخلدمة األساسية  املتعلقة  االتفاقيات  على 

كل  بني  الذكر،  السالفة  للولوج  مركز  ل 48  فقط 

يخص  فيما  أما  املعنيني.  املتعهدين  و  الوكالة  من 

العملية  لكيفيات  احملددة  األطراف  املتعددة  االتفاقيات 

عليها  التوقيع  مت  فقد  الذكر  السالف  البرنامج  إلجناز 

و  الصناعة  وزارة  و  الرياضة  و  الشبيبة  وزارة  طرف  من 

التجارة و التكنولوجيات احلديثة و الوكالة و املتعهدين 

املعنيني. 

 50 مركز   74 احداث  مت   2012 سنة  نهاية  وحتى 

 VSAT الصناعية  األقمار  بشبكة  تغطيتها  مت  منها 

من   24 و    CIMECOM سيمكوم املتعهد  لدن  من 

خدمات  توفير  طرف سبيسكوم SPACECOM قصد 

 26 ل  بالنسبة  أما  االنترنت،  خدمة  كذا  و  الهاتف 

مركزا املتبقية فهي في طور اإلجناز. 
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8  -  التكوين و البحث:  
       املعهد الوطني للبريد

برمجيات     ومركز       واملواصالت 
  احلاسوب
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1.8. املعهد الوطني للبريد واملواصالت 
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8  -  التكوين و البحث:  
       املعهد الوطني للبريد

برمجيات     ومركز       واملواصالت 
  احلاسوب

مدرسة  املواصالت  و  للبريد  الوطني  املعهد  يعد 

سنة  احداثها  مت  املهندسني.  لتكوين  عليا  عمومية 

في  العليا  األطر  و  املهندسني  بتكوين  يعني   1961

يساهم  كما  االتصال.  و  اإلعالم  تكنولوجيات  ميدان 

أعطيت االنطالقة منذ سبتمبر 2012 ملركز الدراسات 

 42 لتكوين   LEDOC 2Ti الدكتوراه  دبلوم  لنيل 

التطوير  سياسة  ضمن  املركز  هذا  يندرج  متخرجا. و 

في ميداني البحث العلمي و التكوين املستمر. اصبح 

املدارس  مؤمتر  ضمن  سنة 2008، عضوا  املعهد، منذ 

العليا الفرنسية. 

في  مستقبال  باحثني  أساتذة  تكوين  في  اإلسهام   •
التعليم العالي؛

• حتسني جودة تكوين املهندسني باملعهد؛
• اإلسهام في االستراتيجية الوطنية لإلبداع

و االبتكار.

يجدر  الدولي،  اخلارجي  العالم  على  انفتاحه  إطار  في 

لتكون  التكوين  مجال  في  نظامه  اعتماد  باملعهد 

متطابقة مع املعايير الدولية. و في هذا اإلطار مت احداث 

في  والتطوير  بالبحث  تعني  مؤسسة  املركز  هذا  يعد 

بإجنازه  انطالقته سنة 2011  البرمجيات. عرف  مجال 

والتطوير. البحث  مجال  في  ثالثة )03( مشاريع 

التطوير  و  البحث  نشاط  تقوى  يناير 2012  منذ فاحت 

بحث  في مجال البرمجيات من خالل إبرام 11 اتفاقية 

طرف 12  من  جامعيا  و 32 موردا  لفائدة 9 مقاوالت 

جامعة و مدارس عليا لتكوين املهندسني ببالدنا.

البحث  مشاريع  تطوير  كما متيزت سنة 2012 بدعم 

 SKILL  « ك  املتنقل  للهاتف  اخملصصة  التطوير  و 

ووضع   »  CENTER FOR MOBILE APPLICATION

لفرع  خصصت  املقتسمة  للخدمات  محورية  قاعدة 

الهاتف املتنقل.

الدكتوراه  البحث، يتلقى طلبة  أنشطة  مع  باملوازاة  و 

ثالث )03(  على  تتوزع  تكوينا إضافيا قدره 200 ساعة 

هذا  يكون  الدكتوراه. و  دبلوم  على  للحصول  سنوات 

التكوين اإلضافي على شكل محاضرات و ملتقيات

و تعليم خاص و تدبير مشروع و لغات أجنبية...الخ. 

فريق التآزر مشكل من العديد من الشركاء بغية إجراء 

تدقيق من طرف هذا اللجنة.

برمجيات  عالوة على ذلك مت الشروع في إجناز 9 مشاريع 

البحث و التطوير في إطار اتفاقيات البحث وقعت مع 

الباقية من  و السبعة )07(  اثنان منهم أجانب  ممولني 

املقاوالت  من  يتشكلون  و هؤالء املمولون  املغرب  داخل 

املتوسطة و الصغرى. مع اإلشارة إلى أن 56 % من هذه 

من  املتنقل )5  الهاتف  املشاريع همت برمجيات تهم 

أصل 9 مشاريع(.

جسر  وضع  إلى  يسعى  هو  و  املركز  هذا  إحداث  منذ 

عالم  و  البرمجيات  مجال  في  البحث  بني  ما  االبتكار 

املقاوالت اخلاصة وقطاع تكنولوجيا اإلعالم. 

دينامية  و  نفسا  املركز  هذا  أعطى  الساعة  حدود  إلى 

قوية لإلبداع و االبتكار.

التي ينهجها املعهد الهادفة إلى:

مجال  في  الوطني  البحث  تطوير  في  املساهمة   •
تكنولوجيا اإلعالم و االتصال؛

املواصالت و  للبريد  الوطني   1.8 املعهد 

احلاسوب برمجيات   2.8 مركز 

يعتبر تعزيز البحث عامال أساسيا للتطور ميكن املعهد 

و  البحث  مجال  في  رائدة  كمؤسسة  موقع  احتالل 

التطوير في ميداني االتصاالت و تكنولوجيا اإلعالم على 

املستويني الوطني و الدولي. ترتكز االستراتيجية التي 

يعتمدها على أداتني مهمتني:

التطوير و  • البحث 

اخلدمات و  الشبكات  و  االتصاالت  نظم  • مختبر 
هو جتميع كل  اخملتبر  هذا  إحداث  من  الرئيسي  الهدف 

ايواء  و  باملعهد  البحث  مجال  في  الرئيسية  األنشطة 

مشاريع البحث على نطاق واسع.

يلي: ما  جند  مهامه  أهم  من   و 
• البحث األساسي و العملي في مجال نظم االتصاالت 
و تدبير الشبكات و اخلدمات و تدبير االتصاالت و بشكل 

و  اإلعالم  بتكنولوجيا  ارتباط  له  موضوع  كل  عام 

االتصال؛

• البرمجيات التي ميكن استعمالها في ميادين العلوم 
أو التي تصلح للمقاوالت؛

التكنولوجيا؛ • نقل 
• تكوين املهنيني و اعداد دبلومي املاستر و الدركتوراه.

الدكتوراه دبلوم  لنيل  الدراسات  البحث : مركز  • مختبر 

LEDOC 2Ti مركز الدراسات لنيل دبلوم الدركتواه •

دبلوم مهندس جلنة  من طرف  االعتماد  • مشروع 
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9  -  التعاون  الدولي
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9  -  التعاون  الدولي

االجتماعات  شارك ممثلو الوكالة خالل سنة 2012 في 

و املؤمترات التالية:

الدولي  للمؤمتر  التحضيرية  الدورات  في  املشاركة   •
بعض  و   2012 لسنة  برسم  الراديوية  لالتصاالت 

االجتماعات اجلهوية للتنسيق املتعقدة في هذا الباب؛

العربية؛ الدول  • املشاركة في " القمة" ربط 
لتحضير  العربية  اجملموعة  اجتماع  في  املشاركة   •

اجلمعية العامة لالتصاالت )AMNT-12(؛

للجنة  اخلمسون  و  التاسعة  الدورة  في  املشاركة   •
لوائح الراديو )RRB(؛

ما  املمتدة  للفترة  األخير  االجتماع  في  املشاركة   •
و   )CE12(  12 الدراسات  للجنة   2012 و  بني 2009 

نائبة  بوصفها  الوكالة  إليها  تنتمي  التي  العمل  فرق 

الرئيس؛

الدولي  االحتاد  جمللس  السنوية  الدورة  في  • املشاركة 
لالتصاالت؛

لالتصاالت؛ الدولي  االحتاد  أشغال  في  • املشاركة 
تقيس  العامة  اجلمعية  أشغال  في  املشاركة   •

االتصاالت )AMNT-12(؛

الدولية  لالتصاالت  الدولي  املؤمتر  في  املشاركة   •
)CMTI -12(؛

املبادرات ألجل  األول جملموعة  • املشاركة في االجتماع 
تعزيز القدرات؛

باإلضافة إلى ما سلف فإن  أطر الوكالة قاموا بتنشيط 

التظاهرات و اللقاءات العلمية التالية:

الضبط على  عراقيني  قانونيني  أطر  لفائدة  • تكوين 
وزارة  مع  بتنسيق  االتصاالت  مجال  في  والتنظيم 

التجارة األمريكية؛

في  الوطنية  للتجربة  مخصصة  دورة  تنشيط   •
بركانافاسو  من  أطر  لفائدة  األساسية  اخلدمة  مجال 

BURKINA FASO؛

الضبط يخص  القمر  جزر  من  ألطر  تكوين  • تلقني 
والتنظيم، اجلوانب االقتصادية ذات االرتباط باالتصاالت.

و من جانب اخر مت تنظيم حصص تدريبية لفائدة بعض 

الوفود األجنبية للدول التالية: بركينافاسو، و التشاد،

والعراق، و الكامرون و موريتانيا و جزر القمر و السينغال 

و النيجر.

مع  التعاون  اتفاقات  سنة 2012 توقيع  شهدت   كما 
بعض الهيئات األجنبية و هي كالتالي:

• توقيع مذكرة تفاهم ما بني الوكالة و الهيئة املكلفة 
بالتنظيم بدولة النيجر؛

• توقيع مذكرة تفاهم في نفس اإلطار مع جزر القمر،
التابعة  الهيئات  مع  التفاهم  مذكرات  جتديد  مت  كما 

لقطاع  التنظيم  و  الضبط  مبجال  املتعلقة  والدولية  اجلهوية  واالجتماعات  األنشطة  في  بحيوية  الوكالة  تشارك 

االتصاالت.

• املشاركة في الورشة اخملصصة لقياس جودة اخلدمة؛
للنطاق  اخملتلط  العمل  فريق  اجتماع  في  • املشاركة 

العريض الهاتف املتنقل؛

التي تنظمها  الورشات  و  • املشاركة في االجتماعات 
متوسطية  األورو  التنظيم  و  الضبط  هيئات  شبكة 

)EMEG( )لالتصاالت

املتنقل  للهاتف  الدولي  املؤمتر  في  املشاركة   •
)GSMA2012(؛

اخملصصة  األربعون  و  الثالثة  الدورة  في  املشاركة   •
حلكامة االنترنت.

• املشاركة في املنتدى الدولي للشبكة الفرنكوفونية 
لهيئات الضبط و التنظيم لالتصاالت )FRATEL(؛

العادية  السنوية  التاسعة  الدورة  في  املشاركة   •
التنظيم  و  الضبط  لهيئات  العربية  للشبكة 

)AREGNET(؛

• املشاركة في ثالث  اجتماع ثنائي بني املغرب و اسبانيا 
بخصوص الترددات الثابتة واملتنقلة؛

الوكالة   ( اخملتلطة  اللجنة  اجتماع  في  املشاركة   •
والوكالة الفرنسية للترددات(

اخملتلطة  للجنة  الثالث  االجتماع  في  املشاركة   •
)الوكالة والبرتغال( بخصوص تتبع قضايا التعاون بني 

املؤسستني.

للدول التالية:

تركيا و ايطاليا و بوركينافاسو.

الدولي،  املستوى  على  الترددات  تدبير  يخص  فيما  أما 

و  بالدنا  بني  اجتماع   2012 سنة   خالل  انعقد  فقد 

للسمعي  العليا  الهيئة  بحضور  وذلك  البرتغال  دولة 

في  سيما  اجملال  هذا  في  التنسيق  أجل  من  البصري 

للتداخالت بني بعض  احلدودية قصد وضع حد  املناطق 

احملطات اإلذاعية والتلفزية.

و في نفس السياق، مت ابرام اتفاقيات مع دولة اسبانيا 

التلفزي   و  اإلذاعي  البث  حيث  من  التنسيق  أجل  من 

الرقمي.

متعهدي  مع  التنسيق  أجل  من  اجتماع  عقد  كما   
هذا  ينعقد  و  للبلدين.  التابعني  املتنقل  الهاتف 

نوفمبر  منذ  البلدين  كال  في  التوالي  على  االجتماع 

اتفاقات  االجتماع  هذا  خالل  ابرمت  قد  و   .2009

بخصوص تقاسم بعض األشرطة املستغلة من طرف 

متعهدي البلدين، كما مت اعتماد مسطرة التنسيق في 

900MHG 1800وMHZ  2 وGHZ مجال األشرطة
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10  -  االفاق املستقبلية      
تبذل الوكالة قصارى جهودها إلرضاء الزبائن مستعملي االتصاالت. وتعتزم، خالل سنة 2013، إنهاء 

املرحلة  الرابع )4G(. وهذه  اجليل  واملالية إلحداث شبكة  التقنية  والكيفيات  الشروط  دراسة تهم 

تعتبر متهيدا إلعطاء االنطالقة لإلعالن عن املنافسة من أجل منح تراخيص استغالل هذه الشبكة.

و في مجال نشر خدمة اإلنترنت wifi out door ، ستحدد الوكالة شروط و كيفيات نشر هذه 

الشبكات بغية مصاحبة املتعهدين في هذا اجملال.

و فيما يخص شبكات ذات الصبيب العالي جدا ستسهر الوكالة على مصاحبة املتعهدين لتحفيزهم 

بالصبيب  الربط  في مجال  الرائدة  املشاريع  الضرورية النطالقة  التقنية  التحتية  البنيات  نشر  على 

العالي جدا.

و على مستوى التنظيمي فمن املنتظر أن تصدر مشاريع النصوص القانونية بعد املصادقة عليها من 

طرف السلطات اخملتصة خالل سنة 2013.

لفترة -2014  القطاع  لتنمية  العامة  للتوجهات  جديدة  مذكرة  إلعداد  االنطالقة  ستعطي  كما 

2018، ومن املنتظر أن تعمل هذه املذكرة على متكني املتعهدين من رؤية واضحة بالنسبة ملستقبل 

القطاع ببالدنا.

و فيما يخص التنظيم واملراقبة، ستواصل الوكالة علميات التدقيق وقياس جودة اخلدمات ومعاجلة 

تظلمات مستعمليها وكذا تتبع املنافسة. و تعتزم الوكالة مواكبة مختلف املتعهدين من أجل حتديد 

هوية املشتركني وضمان استغالل متبادل للبنيات التحتية التقنية وكذا تبسيط عمليات نقل األرقام 

الهاتفية للهاتف املتنقل.

كما تظل الوكالة ملتزمة مبواصلة اجناز مختلف البرامج من أجل تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

على املستوى الوطني.

79 التقرير السنوي 2012



مت إعداد و اعتماد العديد من النصوص القانونية من أجل تأطير أنشطة قطاع االتصاالت.

ببالدنا : الرسمية  باجلريدة  التي صدرت  القانونية  النصوص  بعض  يلي  فيما   و 

• قرار لوزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات احلديثة رقم 1604-12 صادر في 23 شعبان 1433 
القرار رقم 623-08  صادر في 18 ربيع األول 1429 ) 26 مارس  و يتمم  ) 13 يوليو 2012( يغير 

الراديوكهربائية؛ الترددات  أتاوى  2008( يحدد 

• قرار لوزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات احلديثة رقم 3415-12 صادر في 21 ذي القعدة 1433 
املواصالت؛ و  للبريد  الوطني  للمعهد  التأديبي  باجمللس  )08 أكتوبر 2012( يتعلق 

فبراير  2012  بتاريخ 20  رقم 12/01  املواصالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام  للمدير  قرار   •
باملصادقة على العروض التقنية و التعريفية للربط البيني بشبكات الهاتف املتنقل التصاالت املغرب و 

ميدي تيليكوم برسم سنة 2012؛

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/02 بتاريخ 20 فبراير 2012 يتعلق 
بالعرض التقني و التعريفي للربط البيني لشبكة الهاتف الثابت التصاالت املغرب برسم سنة 2012؛

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/03 بتاريخ 19 مارس 2012 يغير و 
يتمم القرار رقم 12/02 بتاريخ 20 فبراير السالف الذكر؛

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/05 بتاريخ 22 مايو 2012 باملصادقة 
على العرض التقني و التعريفي لتقسيم احللقة احمللية التصاالت املغرب لسنة 2012.

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/06 بتاريخ 30 أكتوبر 2012 بتعيني 
املتعهدين الذين ميارسون نفوذا مهما على األسواق اخلاصة برسم سنة 2013؛

رقم 12/08  بتاريخ 06 ديسمبر 2012  املواصالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام  للمدير  قرار   •
بتحديد قوائم استرداد التكاليف  و العائدات التنظيمية ملستغلي الشبكات العامة للمواصالت؛

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/09 بتاريخ 06 ديسمبر 2012 يغير 
و يتمم القرار رقم 11/01 بتاريخ فاحت فبراير 2011 املتعلق بشكليات و شروط تفعيل حمل األرقام 

الهاتفية للهاتف احملمول؛

• قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت رقم 12/10 بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بتحديد 
، تعريفات إنهاء رواج الربط في الشبكات الثانية و املتنقلة للمتعهدين اتصاالت املغرب و ميدي تيليكوم و 

وانا كوربريت برسم سنة 2013.

وللتذكير فإن التقرير السنوي لسنة 2011 قد مت نشره باجلريدة الرسمية للمملكة.

املرفقات

النصوص التشريعية و التنظيمية
برسم 2012
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