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يوا�سل املغرب، بكل اطمئنان، م�سريته نحو تعميم الولوج اإىل تكنولوجيا 

املعلومات لفائدة اجلميع، ويف اأف�سل الظروف. وتعد �سنة 2013 متميزة 

على م�ستويات متعددة، فقد عرفت، على اخل�سو�س، النتهاء من تنفيذ مذكرة 

– 2013، كما   2009 بالتوجهات العامة لتنمية قطاع الت�سالت لفرتة 

تعد موؤ�رصا على منو م�ستمر ومتناغم ل�سوق الت�سالت، مما �سيحقق الو�سول 

اإىل تكنولوجيات اأكرث جناعة ويف املتناول. 

فبالن�سبة ملذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع الت�سالت لفرتة -2009

2013، فقد اأبانت النتائج املتح�سل عليها على مدى �رصامة والتزام خمتلف 
الفاعلني �سواء بالقطاع العام اأو اخلا�س، حيث �سجلت م�ستويات التجهيز 

لنمو  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س  م�سطردا،  منوا  والأنرتنت  املتنقلة  باملعدات 

ال�ستعمالت. ويرجع  الف�سل يف حتقيق هذه امل�ستويات اإىل وجود مناف�سة 

�سليمة ت�سع امل�ستعمل يف �سلب ان�سغالتها.

جديدة،  حتديات  بال�رصورة   علينا  يفر�س  واملطرد،  ال�رصيع  التطور،  هذا 

ترتبط اأ�سا�سا مبدى  متانة ال�سبكات وجودة املكاملات وموثوقية العرو�س 

ال�سياق، �ستظل  اإلخ... ويف هذا  التجارية، ومدى المتثال لقواعد املناف�سة، 

والرقابة  التقنني  جمال  يف  �سالحياتها  كامل  ومتار�س  يقظة  الوكالة 

والتحكيم.

وانطالقا مما راكمه من منجزات، فاإن �سوق الت�سالت ي�ستعد اليوم لتحقيق 

قفزة نوعية وتكنولوجية مهمة. فمن �ساأن  املخطط الوطني لتنمية ال�سبيب 

العايل والعايل جدا اأن يوفر املزيد من املبتكرات لفائدة العديد من املغاربة، 

من بينها على اخل�سو�س �سبكة الألياف الب�رصية الوطنية التي �سيتم اإقامتها 

واإدارتها من لدن املتعهدين والتي ت�سكل تطورا تكنولوجيا من �ساأنه اأن يوفر 

اأكرب قدر من الراحة بالن�سبة لال�ستعمالت كما يوفر جودة اأف�سل بالن�سبة 

لعمليات الربط ومزيدا من الأمان بالن�سبة للبنية التحتية لالت�سالت.

كما ي�ستعد املغرب كذلك لإقامة �سبكات اجليل الرابع )G4(، فبعد درا�سات 

ملنح  مناف�سة  عن   ،2014 �سنة  خالل  الإعالن،  �سيتم  والربحية،  اجلدوى 

الرتاخي�س الأوىل ل�سبكات ال�سبيب العايل املتنقل. 

كما �سيوا�سل متعهدو الت�سالت ن�رص �سبكات WIFI ذات ا�ستعمال خارجي 

اإىل  اأن تف�سي  يف العديد من املناطق املغربية. ومن �ساأن هذه البتكارات 

تنمية وا�ستهالك املحتويات ذات قيمة م�سافة عالية عرب خمتلف املطارف 

املتنقلة.

الوكالة،  اأجنزت  لخت�سا�ساتها،  املحددة  القانونية  للن�سو�س  وتطبيقا 

الإطار،  هذا  ويف  بها.  املناطة  والتقنني  املراقبة  مهام   ،2013 �سنة  خالل 

للبنيات  امل�سرتك  ال�ستغالل  عمليات  ودعم   ت�سجيع  على  الوكالة  �سهرت 

التحتية، بهدف تقلي�س كلفة اخلدمات ومتكني العديد من امل�ستعملني من 

خمتلف خدمات وابتكارات قطاع الت�سالت وباأف�سل الأ�سعار. فبالإ�سافة اإىل 

ا�ستفادة امل�ستهلك املغربي، فاإن هذه الإجراءات تعود بالفائدة كذلك على 

تناف�سية القت�ساد الوطني وعلى تعزيز قدرته جلذب ال�ستثمارات الأجنبية. 

ويعد جناح ال�سرتاتيجيات ال�سناعية املغربية وترحيل اخلدمات خري �ساهد 

على ذلك.

الوطنية لتقنني املوا�سالت، من�سغلة ب�سيانة هذه املكت�سبات،  الوكالة  اإن 

وذلك من خالل دعم اإجراءات التقنني والرقابة و تعزيز الإطار التنظيمي الذي 

يحكم هذا القطاع، والنفتاح على التكنولوجيات اجلديدة والبحث عن املزيد 

من الفعالية  والنجاعة. ولن يتاأتى هذا اإل من خالل الرقي مبجال التكوين 

والبحث العلمي الذي ي�رصف عليه املعهد الوطني للربيد واملوا�سالت. كما 

هذا  ويف  املقاولت،  على  احلا�سوب  برجميات  مركز  انفتاح  الوكالة  تدعم 

مواكبة  على  املغاربة  واملهند�سني  الباحثني  بقدرة  تفتخر  فاإنها  ال�سدد، 

احتياجات ال�سوق على نحو اأمثل يف جمال الربجميات واحللول املطابقة 

وال�ستجابة ملتطلبات العديد من القطاعات احليوية لالقت�ساد الوطني. 

الت�سالت يف املغرب، بو�سع  اأجل تنمية قطاع  وملوا�سلة جمهوداتها من 

التزام موظفيها ملواجهة التحدي  الوكالة العتماد على احرتافية ودقة  و 

اجلديد املتمثل يف مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع الت�سالت للفرتة 

.2014-2018

عز الدين املنت�رص باهلل

كــــلــمــــــة
الــــــمــــــديــــــــــر الــــعـــــــــام
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1 -  تفعيل م�ضامني مذكرة بالتوجهات العامـة 
لتنمية قطاع املوا�ضالت لفرتة 2009 -  2013 

حمددا  املوا�صالت  قطاع  تدبري  اأ�صبح   ،2010 فرباير  �صهر  خالل 

مبقت�صى مذكرة بالتوجهات العامة يف اأفق �صنة 2013. فبالإ�صافة 

اإىل كونها تبني �صل�صلة من الإجراءات امللمو�صة، فقد حددت هذه 

  : املذكرة عددا من الأهداف املرقمة يف اأفق �صنة 2013 

؛•  34 مليون م�صرتك يف حظرية الهاتف الثابت واملتنقل 
مليوين م�صرتك يف حظرية الأنرتنت ؛• 

رقم معامالت اإجمايل بحوايل 40 مليار درهم.• 

على   2013 �صنة  اأفق  العامة يف  بالتوجهات  مذكرة  ارتكزت  كما 

ثالثة حماور كربى وهي :

العايل •  بال�صبيب  الأنرتنت  لتنمية  وطني  عمل  خمطط  اإعداد 

جدا ؛

مراجعة الإطار الت�رشيعي والتنظيمي ؛ • 

�صن تدابري التقنني والتحرير. • 

 

2 - منو �صوق الت�صالت  
خدمات  وا�صتعمال  الولوج  منو  با�صتمرار   2013 �صنة  متيزت 

املتنقل.  والهاتف  الأنرتنت  خدمة  خا�صة  وب�صفة  الت�صالت، 

الأنرتنت  حظرية  بلغت   ،  %45،97 بـ  يقدر  �صنوي  منو  فبمعدل 

حوايل 6 ماليني م�صرتك، م�صجلة بذلك ن�صبة نفاذ تقدر بـ %17،6 

من عدد ال�صكان. ويرجع الف�صل يف هذه الن�صبة اإىل الدينامية التي 

.)3G( اأحدثها الأنرتنت من اجليل الثالث

كما وا�صلت حظرية الهاتف املتنقل منوها حيث بلغت 42.4 مليون 

م�صرتك مع نهاية �صنة 2013. ون�صري هنا اإىل الدينامية القوية التي 

تعرفها ا�صتعمالت خدمات ال�صوت واملعطيات والتي �صجلت �صنة 

23.2% من  قدرها حوايل  زيادة   ،2012 �صنة  مع  مقارنة   ،2013

الدقائق و 59.4% من الر�صائل الن�صية الق�صرية. ويعزى الرتفاع 

يف ن�صب ال�صتعمالت هذه اإىل ا�صتمرار انخفا�ض اأ�صعار الت�صالت 

الهاتفية املتنقلة والثابتة، وكذلك الأنرتنت. 

 2.9 الإجمالية  حظريته  فبلغت  الثابت،  الهاتف  بخ�صو�ض  اأما 

مليون م�صرتك مقابل 3.3 مليون �صنة 2012، اأي بانخفا�ض يقدر 

بتنقل  الثابت  الهاتف  وميثل  واحدة.  �صنة  خالل   %10.8 بحوايل 

حمدود ما يقارب ن�صف احلظرية بحوايل 1.36 مليون م�صرتك.

3 - املخطط الـــوطني للــنهــو�ض بـــال�صـــبيـب 
العايل والعايل جدا

يهدف هذه املخطط اإىل جعل بالدنا تتوفر على بنية حتتية لن�رش 

بال�صبيب  الربط  من  متكن  الت�صالت  �صبكات  و  تكنولوجيات 

 ،2015 �صنة  من  ابتداء  املخطط،  ويت�صمن  جدا.  والعايل  العايل 

 )4G(  اإقامة �صبكات الت�صالت بالتكنولوجيا املتنقلة من اجليل

الت�صالت  متعهدي  اإ�صارة  رهن   WIFI ترددات  �رشيط  و�صع  و 

لتقدمي خدمة WIFI ذات ا�صتعمال خارجي.

كما يهدف املخطط، اإىل تعزيز البنى التحتية لالت�صالت ب�صبكات 

ملختلف  بالن�صبة  اخلدمات  جودة  ل�صمان  الب�رشية  الألياف 

التجمعات  خمتلف  �صبكات  بني  جيد  وربط  املعطيات  �صبكات 

ال�صكانية و�صبكات التجميع.

4 - اإعـداد مذكرة بالتوجهـات العامـة للـفـرتة 
2018  - 2014

للفتـرة  العامـة  بالتوجهـات  مذكرة  اإعداد  يف  الوكالة  �رشعت 

القطاع  تاأطري  موا�صلة  املذكرة  هذه  �صاأن  ومن   ،2018-2014
خالل الأربع �صنوات القادمة.

هذه  عليها  تنكب  اأن  يجب  التي  الرئي�صية  التحديات  بني  ومن 

الوثيقة على اخل�صو�ض، هناك الربط بال�صبيب العايل والعايل جدا 

ون�رش الألياف الب�رشية و تعزيز الإطار التنظيمي املنظم للقطاع.

مذكرة  ملنجزات  ح�صيلة  حاليا  الوكالة  تعد  الغاية،  ولهذه 

اأعلنت عن درا�صة تت�صمن  2009-2013، كما  بالتوجهات العامة 

الإطار القانوين املنظم لقطاع الت�صالت، مع ر�صد للتكنولوجيات 

املبادئ  وو�صع  املجال،  هذا  يف  العاملية  التوجهات  وتتبع 

للفرتة  للموا�صالت  الأ�صا�صية  اخلدمة  بتنفيذ  املتعلقة  التوجيهية 

.2018-2014

5 -  اأن�سطة واإجــراءات التقنيـن
العمل،  بها  اجلاري  والتنظيمية  القانونية  للمقت�صيات  تنفيذا 

الأن�صطة يف جمال  العديد من   ،2013 �صنة  الوكالة، خالل  اأجنزت 

تقنني الت�صالت، همت على اخل�صو�ض اجلوانب التالية: 

تعريفة •  و�صع  على  الوكالة  �صهرت  البيني:  والربط  الولوج 

موحدة للربط البيني، �صواء تعلق الأمر بال�صاعات العادية اأو 

�صاعات الّذروة بالن�صبة جلميع نقط اإنهاء املكاملات. 
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يهدف •  املتنقل:  الهاتف  خدمة  يف  امل�صرتكني  هوية  حتديد 

هذا الإجراء اإىل الت�صطيب على امل�صرتكني جمهويل الهوية من 

حظرية متعهدي الهاتف املتنقل.

اأ�صواق •  قائمة  مبراجعة  الوكالة  قامت  املناف�صة:  تتبع 

الت�صالت اخلا�صة، وتعد هذه العملية اأ�صا�صية لتقييم نفوذ 

كل متعهد. كما قامت الوكالة مبعاجلة اأكرث من خم�صني طلبا 

و�صكاية مقدمة من اأفراد ومهنيني.

 تدقيق املتعهدين: اأ�رشفت الوكالة على اإجناز عمليات التدقيق • 

التنظيمي لتكاليف وعوائد ونتائج متعهدي الت�صالت.

التدابري •  من  �صل�صلة  الوكالة  اتخذت   : الأرقام  وحمل  الرتقيم 

هذا  اأ�صفر  وقد  الأرقام.  نقل  اإجراءات  تب�صيط  اإىل  الرامية 

وتقلي�ض  الأرقام  تنقيل  ارتفاع يف عدد طلبات  التدخل عن 

ملحوظ يف عدد ال�صكاوى ذات ال�صلة بالعملية.

مراقبة جودة خدمة املتعهدين : تهدف عمليات املراقبة اإىل • 

ال�صهر على �صمان م�صتوى جيد خلدمات الت�صالت املقدمة 

للزبناء بالن�صبة ملختلف مكونات ال�صوق.

مراقبة حتويل احلركة الهاتفية: قامت الوكالة، عقب ال�صكاوى • 

املقدمة اإليها، من قبل متعهدي ال�صبكات العامة لالت�صالت، 

بعمليات مراقبة �صملت �صبع ع�رشة �رشكة تقع بكل من الدار 

الدولية.  الهاتفية  البي�صاء و�صال ي�صتبه يف حتويلها للحركة 

النيابة  م�صالح  مع  وثيق  بتعاون  التحقيقات  جرت  وقد 

العامة املخت�صة. 

6 -  اخلدمة الأ�سا�سية وتقلي�ض الهوة الرقمية

للموا�صالت  الأ�صا�صية  اإىل اخلدمة  الولوج  يت�صمن برنامج تعميم 

�صعيد   على  والأنرتنت  الهاتف  خدمات  توفري   PACTE امل�صمى 

9263 منطقة قروية تنعدم بها و�صائل الولوج ل�صبكات الت�صالت. 
الأ�صا�صية  اخلدمة  تدبري  جلنة  لدن  من  الربنامج  هذا  اعُتمد  وقد 

للموا�صالت )CGSUT( يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 20 نوفمرب 

 .2006
و  ميديتلكوم  و  املغرب  ات�صالت  املتعهدين  اللجنة  كلفت  وقد 

�صيميكوم و�صباي�ض كوم بتنفيذ هذا الربنامج الذي ميتد من 2008 

اإىل2011.

املعلومات  تكنولوجيا  تعميم  تهم  اأخرى  م�صاريع  توجد  كما 

 )GENIE  ( والت�صالت يف طور الإجناز. ويتعلق الأمر بربنامج 

اجلمعاتية  الولوج  مراكز  اإحداث  برنامج  و    INJAZ برنامج  و 

الرقمي  "املغرب  خمطط  اإطار  يف  جميعا  تندرج  التي   )CAC(

."2013
يف  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  تعميم  برنامج  وُيَعد   

قطاع التعليم )GENIE( اإحدى املكونات الأ�صا�صية لال�صرتاتيجية 

تعميم  اإىل  يهدف  الذي   ،"2013 الرقمي  "املغرب  الوطنية 

 )GENIE( التعليم  قطاع  والت�صالت يف  املعلومات  تكنولوجيا 

حيث عرف انطالقته �صنة 2006. كما مت حتديث ا�صرتاتيجيته �صنة 

 .2009
و يرتكز  هذا الربنامج حول اأربعة حماور وهي: البنية التحتية و 

تكوين الأ�صاتذة واملوارد الرقمية وتطوير ال�صتعمالت.

اإىل تعميم  اأما بالن�صبة لربنامج " اإجناز - INJAZ"، فهو يهدف 

العايل.  التعليم  طلبة  لفائدة  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اإىل  َمكن،  حيث  الرابعة  ن�صخته  يف  حاليا  الربنامج  هذا  ويوجد 

حد الآن، من ا�صتفادة 86.000 طالبا من اأ�صل 102.000، من دعم 

لقتناء احلا�صوب ودعم لال�صرتاك يف خدمة الأنرتنت.

)CAC(، فيهدف اإىل  اإحداث مراكز الولوج اجلمعاتية  اأما برنامج 

والت�صال.  الإعالم  لتكنولوجيا  جمعاتي  ولوج  مركز   400 خلق 

اإىل  مركزا   74 الأوىل،  املرحلة  خالل  املقامة،  املراكز  عدد  وبلغ 

غاية 31 دي�صمرب 2013.
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لتقنين الموا
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التي  العمومية  الوطنية لتقنني املوا�صالت هي املوؤ�ص�صة  الوكالة 

تتوىل تقنني وتنظيم قطاع املوا�صالت باملغرب. و تتمتع الوكالة، 

و  املعنوية  بال�صخ�صية  احلكومة،  رئي�ض  لدى  اإحداثها  مت  التي 

ال�صتقالل املايل.

و قد اأحدثت الوكالة يف �صهر فرباير 1998 مبقت�صى القانون رقم 

24.96 املتعلق بالربيد واملوا�صالت. و قد حدد هذا القانون، الذي 
مت تتميمه بالقانون رقم 55.01، املهام القانونية والقت�صادية 

والتقنية املوكولة لهذه املوؤ�ص�صة. كما ر�صم القانون رقم 24.96 

املعامل الرئي�صية لإعادة تنظيم وحتديث وتنمية قطاع الت�صالت 

باملغرب. 

ال�رشورية  وال�رشوط  القواعد  وتر�صيخ  و�صع  على  الوكالة  ت�صهر 

لقيام مناف�صة �رشيفة و م�رشوعة بني الفاعلني على م�صتوى اأ�صواق 

الت�صالت باملغرب. كما تعمل على �صمان جودة جمموع خدمات 

الت�صالت املقدمة للم�صتعملني.

البيئة  اإعداد  يف  ت�صاهم  فهي  الت�رشيعي،  امل�صتوى  على  اأما 

القانونية املالئمة لتنمية القطاع وذلك من خالل م�صاركتها يف 

فعمال  الوطني.  ال�صعيد  والتنظيمي على  الت�رشيعي  الإطار  تطوير 

تدبري  على  املوؤ�ص�صة  ت�رشف هذه  لأن�صطتها،  املنظمة  بالن�صو�ض 

للدولة ومنها على  العمومي  للملك  التابعة  النادرة  بع�ض املوارد 

�صبيل املثال طيف الرتددات الراديوية.

الت�صالت،  قطاع  يف  والتجديد  البتكار  مبكانة  منها  و�صعورا 

ُتويل الوكالة اأهمية خا�صة ملجال تكوين املوارد الب�رشية والبحث 

العلمي.

كما ت�صطلع الوكالة بدورها الجتماعي من خالل اإ�رشافها �صنويا 

املرتبطة  املواطنة  املبادرات  من  العديد  واحت�صان  تنظيم  على 

بتطوير قطاع الت�صالت.

.

تـقـديـــم الوكالـــة الوطنيـة لتقنيــن المواصــالت
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تفعيل م

ت لفترة 2013-2009
صال

قطاع الموا
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يف �صهر فرباير من �صنة 2010، اأ�صحى قطاع الت�صالت باملغرب 

الت�صالت  لقطاع  العامة  بالتوجهات  جديدة  مذكرة  على  يتوفر 

يف اأفق �صنة 2013. 

"املغرب  ا�صتمرارية خمطط  املذكرة �صمن  وتندرج توجهات هذه 

ن�رشه  امللك،  جاللة  اأنظار  على  ُعر�ض  الذي   ،"2013 الرقمي 

جعل  على  احلكومة  عزم  ترتجم  كما   ،2009 اأكتوبر   10 يوم  اهلل، 

القطاع يتوفر على مناخ مالئم لبلوغ اأهدافه التنموية. بالإ�صافة 

اإىل جمموعة من الإجراءات امللمو�صة التي ت�صمنتها، حددت هذه 

2013، تهم على  اأفق �صنة  املذكرة عددا من الأهداف املرقمة يف 

اخل�صو�ض : 

 34 مليون م�صرتك يف حظرية الهاتف الثابت واملتنقل ؛

 مليوين م�صرتك يف حظرية الأنرتنت ؛• 

 رقم معامالت اإجمايل بحوايل 40 مليار درهم.

ثالثة  على   2013 اأفق  يف  العامة  بالتوجهات  مذكرة  ارتكزت  كما 

حماور رئي�صية وهي :

اإعداد خمطط عمل وطني لتنمية الأنرتنت ذي ال�صبيب العايل • 

جدا ؛

مراجعة الإطار الت�رشيعي والتنظيمي ؛ • 

�صن تدابري التقنني والتحرير. • 
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تفعيل مضامين مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع المواصالت لفترة 2013-2009
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3-1 املخطط الوطني لإقامة �صبكات الأنرتنت 
ذات ال�صبيب العايل والعايل جدا باملغرب 

�صيتم تفعيل املخطط الوطني لإقامة �صبكات الأنرتنت ذات ال�صبيب 

العايل والعايل جدا، الذي �صادق عليه جمل�ض اإدارة الوكالة، على 

مرحلتني.

املرحلة الأوىل، على املدى الق�صري، وترتكز حول املحاور التالية :

اجليل •  تكنولوجيا  من  املتنقلة  الت�صالت  �صبكات  اإقامة 

الرابع )4G( ؛ 

الثالثة، •  الت�صالت  ملتعهدي    WIFI الرتددات  �رشيط  فتح 

من اأجل تقدمي خدمة الولوج اإىل �صبكة الأنرتنت ذات ال�صبيب 

العايل عرب تكنولوجيا WIFI  ذات ا�صتعمال خارجي ؛

ال�صكنية •  التجمعات  لتزويد  منوذجية  م�صاريع  عن  الإعالن 

ب�صبكات الألياف الب�رشية ؛

ومناطق •  وال�صكنية  اجلديدة  البنايات  ربط  كيفيات  حتديد 

الأن�صطة ب�صبكات الت�صالت بالألياف الب�رشية.

املرحلة الثانية وتتمحور، ب�صفة اأ�صا�صية حول النقاط التالية :

التحتية لالت�صالت ب�صبكات الألياف الب�رشية •  البنى  تعزيز 

ل�صمان جودة اخلدمات بالن�صبة ملختلف �صبكات املعطيات 

الوطنية  ال�صكنية  التجمعات  �صبكات خمتلف  وربط جيد بني 

و�صبكات التجميع ؛

�صاأنها •  من  التي  التكنولوجية  احللول  خمتلف  ا�صتك�صاف 

جمموع  لفائدة  العايل  ال�صبيب  اإىل  الولوج  تعميم  ت�رشيع 

و�صعبة  البعيدة  باملناطق  امل�صتقرة  تلك  خا�صة  ال�صاكنة، 

الولوج.

اإقامة �سبكات  اإجناز درا�سة لتحديد �رصوط وكيفيات 

الت�سالت املتنقلة من اجليل الرابع.

وكيفيات  �رشوط  لتحديد  درا�صة   ،2013 �صنة  الوكالة،  اأجنزت 

باملغرب.   )4G( الرابع  اجليل  متنقلة من  ات�صالت  �صبكات  اإقامة 

التي  الهيئات  على  فيها  البت  ق�صد  الدرا�صة  نتائج  و�صتعر�ض 

مناف�صة  الإعالن عن  �صيتم  و  هذا  الوكالة.  اإدارة  �صيعينها جمل�ض 

من  متنقلة  ات�صالت  �صبكات  وا�صتغالل  اإقامة  تراخي�ض  ملنح 

اجليل الرابع )4G( باملغرب خالل �صنة 2014، على اأن يتم ال�رشوع 

يف ا�صتغالل خدمات هذه ال�صبكات خالل �صنة 2015.

تكنولوجيا  خالل  من  العايل  ال�سبيب  �سبكات  ن�رص 

WIFI  ذات ا�ستعمال خارجي.
ملذكرة  وتفعيال  باملغرب  العايل  ال�صبيب  تنمية  اإطار  يف 

بالتوجهات العامة يف اأفق �صنة 2013، اأعدت الوكالة، خالل �صنة 

�صبكات  وا�صتغالل  لإقامة  التقنية  ال�رشوط  يحدد  قرارا   ،2013
الت�صالت من نوع WIFI ذات ا�صتعمال خارجي من لدن متعهدي 

بتقدمي  لهم  واملرخ�ض  باملغرب،  الأر�صية  الت�صالت  �صبكات 

املتعهدون  حاليا  ويوجد  واملتنقلة.  الثابتة  الت�صالت  خدمات 

الثالثة يف طور اإقامة م�صاريع �صبكات الت�صالت من تكنولوجيا 

WIFI ذات ا�صتعمال خارجي.

الألياف  الأ�سا�سية لالت�سالت ب�سبكات  البنيات  دعم 

الب�رصية.

بالألياف  لالت�صالت  الأ�صا�صية  البنيات  اإقامة  عملية  تهدف 

الهريتزية  الو�صالت  وتعوي�ض  ال�صبكات  قلب  دعم  اإىل  الب�رشية 

ولبلوغ  الب�رشية.  الألياف  من  اأخرى  بو�صالت  التجميع  ل�صبكات 

هذا الهدف، هناك ثالث مقاربات ممكنة :

امل�صرتكة •  ال�صتثمارات  اأ�صا�ض  على  وتقوم  الأوىل  املقاربة 

طريق  عن  ال�صبكات  �صعات  دعم  تتيح  التي  املتعهدين  بني 

اإقامة �صبكات قد ل تكون ذات  تر�صيد ال�صتثمارات وتفادي 

مردودية يف حالة اإقامتها من طرف متعهد لوحده ؛ 

املقاربة الثانية تعتمد على التمويل اجلزئي لتدخل املتعهدين، • 

يف اإطار الإعالن عن مناف�صة مبناق�صات معكو�صة، من اأجل 

و�صيكون  التمويل.  من  النوع  بهذا  املعنية  املناطق  تغطية 

التمويل العمومي مقرونا ب�رشوط تتعلق مب�صتويات التغطية 

وجودة اخلدمة املتوقعة بالن�صبة للمناطق امل�صتهدفة ؛

اإذا ما تبني اأن املقاربتني ال�صابقتني عدميتا اجلدوى، ميكن • 

كمتعهد  �صتتدخل  �رشكة  اإحداث  املطاف،  اآخر  يف  للدولة، 

عمومي لإحداث �صبكة غري َم�َصَغلة لل�صبيب العايل، و�صيكون 

متعهدو الت�صالت، يف هذه احلالة، اإما زبناء اأو م�صاهمني ؛ 

 • 2014 �صنة  خالل  عنها  �صيعلن  التي  الدرا�صة  �صاأن  ومن 

للفتــرة  العامـة  بالتوجهــات  مذكرة  باإعـداد  املتعلقــة 

2014-2018، اأن حتدد النموذج الأمثل الذي ميكن العتماد 
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عليه لهذه الغاية.

الدرا�سات املتعلقة بتكنولوجيا الألياف الب�رصية اإىل 

 FTTH غاية امل�سرتك

الب�رشية  بالألياف  التحتية  والبنى  ال�صبكات  ن�رش  عملية  تعد 

جدا.  والعايل  العايل  ال�صبيب  ذات  اخلدمات  لتطوير  �رشورية 

لتطلعات  وبنجاعة  ال�صتجابة  من  العملية  هذه  و�صتمكن 

امل�صتهلكني وحاجيات املقاولت. 

بالألياف، •  ال�صبكات  بن�رش  املتعلقة  للرهانات  منها  واإدراكا 

 ،FTTH امل�صرتك  غاية  اإىل  الألياف  اخل�صو�ض  وجه  وعلى 

ترى الوكالة اأنه من ال�رشوري اعتماد قواعد تنظيمية متوافق 

يف �صاأنها وناجعة لتفادي اأي اأثر �صلبي على ال�صوق و ل�صمان 

روؤية م�صتقبلية وا�صحة للمتعهدين ؛

ويف هذا ال�صياق، تعتزم  الوكالة  �صن مبادئ توجيهية حتدد • 

بتقا�صم  املتعلقة  والتعاقدية  التعريفية  العملية  الكيفيات 

غاية  اإىل  الب�رشية  الألياف  ل�صبكات  التحتية  البنى  وتبادل 

امل�صرتك FTTH.، حيث يتعلق الأمر  بو�صع قواعد و �رشوط 

بهدف  امل�صرتك  غاية  اإىل  الب�رشية  الألياف  �صبكات  اإقامة 

البنية  يف  ال�صتثمار  وتعزيز  العادلة  املناف�صة  ت�صجيع 

التحتية.

اإن تقا�صم وتبادل البنى التحتية ل�صبكات الألياف الب�رشية يكت�صي 

اأهمية بالغة بالن�صبة للوكالة ل�صمان تطوير فعال للخدمات ذات 

ال�صبيب العايل جدا وت�صجيع خلق بيئة مالئمة ملتطلبات امل�صتهلك 

)جميع الفئات( و لتطوير ال�صوق الوطنية لالت�صالت. 

باملجالت  الوكالة  و�صعتها  التي  التوجيهية  املبادئ  وتتعلق 

التالية : 

اإىل •  للولوج  باجلملة  العرو�ض  لتنظيم  الأ�صا�صية  املبادئ   

البنية التحتية ل�صبكات FTTH ؛

اجلملة •  عرو�ض  مبختلف  ال�صلة  ذات  الت�صغيلية  ال�رشوط   

ل�صبكات FTTH ؛

مو�صوع •  اخلدمات،  مبختلف  املتعلقة  التعريفية  الكيفيات   

العرو�ض باجلملة ؛

قبل •  من  احرتامها  الواجب  الأ�صا�صية  التعاقدية  اجلوانب   

.FTTH املتعهدين فيما يخ�ض العرو�ض باجلملة ل�صبكات

خربة  مكتب  مب�صاعدة  التوجيهية  املبادئ  م�رشوع  اإعداد  مت  وقد 

دويل، حيث �صكل مو�صوع ا�صت�صارة مو�صعة همت جميع الفاعلني.

 

اإ�سكالية احتالل امللك العمومي 

والعايل  العايل  ال�صبيب  لتنمية  الوطني  املخطط  اإعداد  اإطار  يف 

العمومي اجلاري  اأُجريت درا�صة لتحليل نظام احتالل امللك  جدا، 

لقطاع  بالن�صبة  النظام  هذا  اإ�صالح  اإمكانيات  ودرا�صة  العمل،  به 

الت�صالت مع اقرتاح الإجراءات و التدابري التي من �صاأنها معاجلة 

اأوجه الق�صور امُلَعاَيَنة. 

ت هذه الدرا�صة اإىل اأن الإطار القانوين املتعلق باحتالل  وقد َخُل�صَ

امللك العمومي اجلاري به العمل :

القانونية   ال�صالمة  ل  و  التوقع  على  القدرة  تاأمني  يتيح  ل   

لال�صتثمارات ال�رشورية لإقامة �صبكات الت�صالت؛

بني  التعامل  يف  وامل�صاواة  ال�صفافية  مبادئ  احرتام  ي�صمن  ل   

خمتلف متعهدي الت�صالت؛

 ل يطبق بالت�صاوي على جمموع الرتاب املغربي.

امللك  لالحتالل  املالية  ال�رشوط  تطبيق  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

العمومي يف املغرب تعرت�صها بع�ض ال�صعوبات، تتجلى فيما يلي: 

بالربيد •  املتعلق   24.96 رقم  القانون  من   22 املادة  نقلت 

والمتيازات  احلقوق  الت�صالت  متعهدي  اإىل  واملوا�صالت 

املن�صو�ض عليها يف ظهري 1 �صبتمرب 1915 الذي ين�ض على 

التلغرافية  اخلطوط  قبل  العمومي من  امللك  احتالل  جمانية 

اأو الهاتفية ؛

امللك •  احتالل  عن  اأتاوى  ملبلغ  املوؤطرة  الن�صو�ض   اإن 

العمومي اإما نادرة اأو�صيئة التطبيق، كما  يوجد عدم جتان�ض 

كبري، خ�صو�صا على ال�صعيد املحلي، بالن�صبة لهذه الأتاوى ؛

ُحددت •  ثابتة  �صنوية  اإتاوة  املغرب  ات�صالت  املتعهد  يوؤدي 

العمومي  للملك  احتالله  مقابل  درهم  مليون   100 مبلغ  يف 

املو�صوع رهن اإ�صارته. ويتم �صداد مبلغ هذه الإتاوة مبا�رشة 

اإىل اخلزينة العامة، دون اأن ت�صتفيد منه اجلماعات املحلية.  

وتعترب ات�صالت املغرب باأن هذه املادة تعفيها من ت�صديد 

اأخرى تتعلق باحتالل امللك العمومي مبا يف ذلك  اإتاوة  اأية 

اأن هذه اجلماعات املحلية  امللك العمومي املحلي. يف حني 

امللك  اأتاوى عن احتالل  باأداء  املتعهد  ما فتئت تطالب هذا 

العمومي املحلي لفائدتها. 



20 ANRT - التقرير ال�سنوي

وقد خل�صت هذه الدرا�صة اإىل جملة من التو�صيات:

اإلغاء مبداأ جمانية احتالل امللك العمومي و و�صع اإطار �صارم • 

وموحد لالأتاوى عن احتالل امللك العمومي ي�رشي على جميع 

املتعهدين ؛

العامة •  وال�رشوط  الرتخي�ض  م�صاطر  و  اإجراءات  حت�صني 

لحتالل امللك العمومي ؛

دعم تبادل احتالل امللك العمومي و تقا�صم البنيات التحتية • 

القائمة. 

لقطاع  املنظمة  القوانني  تعديل  �صيتم  التو�صيات،  هذه  ولتنفيذ 

الت�صالت و اجلبايات املحلية  وكذا الن�صو�ض الأخرى املتعلقة 

باحتالل امللك العمومي.

عن  الأتاوى  اأداء  اإدراج  بالفعل  مت  الإجراءات،  هذه  �صياق  ويف 

الت�صالت يف م�رشوع  لدن متعهدي  العمومي من  امللك  احتالل 

القانون رقم 121.12 املعدل واملتمم للقانون رقم 24.96 املتعلق 

بالربيد واملوا�صالت الذي يوجد يف طور امل�صادقة..

الت�سالت  بتجهيزات  اجلديدة  املناطق  جتهيز 

ال�رصورية.

عن  ممثلني  من  تتاألف  جلنة  اإحداث  الوكالة  اإدارة  جمل�ض  قرر 

وال�صكنى  احلديثة  بالتكنولوجيات  املكلفة  الوزارية  القطاعات 

بتجهيز  املرتبطة  اجلوانب  كل  لتدار�ض  الوكالة  وكذا  والتعمري 

وخا�صة  ال�رشورية،  الت�صالت  بتجهيزات  اجلديدة  املناطق 

مقرتحات مراجعة الإطار التنظيمي ذي ال�صلة.

الوزارية  القطاعات  بني  امل�صاورات  وبعد  اأعمالها  ختام  ويف 

املعنية، اتفقت اللجنة على املبادئ التالية :

من اأجل ت�صجيع اإقامة بنيات حتتية للموا�صالت ذات �صبيب • 

جد عال، متت �صياغة مقرتحات تعديلية للقانون رقم 24.96 

اأجل  من  التطبيقية  ومرا�صيمه  واملوا�صالت  بالربيد  املتعلق 

ومناطق  وال�صكنية  اجلديدة  البنايات  ربط  عمليات  تاأطري 

الأن�صطة بال�صبكات العامة لالت�صالت ؛ 

تن�ض هذه التعديالت على �رشورة اأن تت�صمن جميع م�صاريع • 

كانت  مهما  مباين،  لإقامة  املعدة   التجزئات  و  البنايات 

لالت�صالت  التحتية   بنيات  على  ا�صتعمالتها،  او  طبيعتها 

التجزئات   اأو  البنايات  هذه  لربط  ال�رشورية  ال�صلكية 

بال�صبكات العامة لالت�صالت ؛

درا�صات •  مكتب  م�صوؤولية  حتت  البنيات  هذه  اإجناز  يتم 

متخ�ص�ض. كما يجب اأن تكون مطابقة للموا�صفات وال�رشوط 

املعد  التحمالت  دفرت  يف  عليها  املن�صو�ض  الدنيا  التقنية 

لهذه الغاية مبقت�صى ن�ض تنظيمي ؛

التحتية ومن •  البنيات  التحقق من وجود هذه  ت�صند عمليات 

من  معتمدة  فح�ض  مكاتب  اإىل  للموا�صفات  مطابقتها  مدى 

لدن الوكالة وفق �رشوط حمددة بن�ض تنظيمي ؛

يتعني اأن يكون مكتب الفح�ض م�صتقال عن اجلهة التي اأجنزت • 

درا�صة اجلدوى والبنيات التحتية املذكورة اآنفا ؛ 

يتم ت�صليم رخ�صة ال�صكن و�صهادة املطابقة والت�صليم املوؤقت • 

مكتب  من  م�صلمة  املطابقة  �صهادة  تقدمي  بعد  لالأ�صغال 

الفح�ض خالل اخلم�صة ع�رش يوما املوالية للت�رشيح بانتهاء 

البناء اأو الأ�صغال ؛ 

ُيَعني �صاحب •  التحتية،  البنيات  الإعالن عن مطابقة  مبجرد 

تدبري  يتوىل  لالت�صالت  متعهدا  التجزئة  �صاحب  اأو  الطلب 

و�صيانة هذه البنيات التحتية. و يجب على املتعهد املعني اأن 

ي�صمح جلميع متعهدي ال�صبكات العامة لالت�صالت الآخرين 

البنيات  اإىل  بالولوج  ال�صاأن،  هذا  يف  بطلب  يتقدمون  الذين 

التحتية املو�صوعة رهن اإ�صارته وفق �رشوط تعريفية وتقنية 

مو�صوعية و�صفافة وغري متييزية.

احلكومة  رئي�ض  ال�صيد  اأنظار  على  التو�صيات  هذه  ُعر�صت  قد  و 

اإدخال  �صيتم  ق�صد امل�صادقة عليها.  و مبجرد امل�صادقة عليها، 

التعديالت الالزمة على الن�صو�ض التنظيمية ذات ال�صلة من لدن 

القطاعات املعنية.

3-2 مراجعة الطار الت�رشيعي والتنظيمي
 

هم م�رشوع مراجعة الإطار الت�رشيعي و التنظيمي املنظم لقطاع 

الت�صالت باملغرب الن�صو�ض التالية:

القانون رقم 24.96 املتعلق بالربيد واملوا�صالت؛

املر�صوم املتعلق بالربط البيني لل�صبكات العامة للموا�صالت؛• 

املر�صوم املتعلق بال�رشوط العامة ل�صتغالل ال�صبكات العامة • 

للموا�صالت ؛

املر�صوم املتعلق  بالإجراءات املتبعة اأمام الوكالة للبت يف • 

والرتكيز  املناف�صة  لقواعد  املنافية  واملمار�صات  النزاعات 
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القت�صادي.

وتندرج هذه املراجعة يف اإطار تنفيذ مقت�صيات مذكرة بالتوجهات 

العامة لتنمية قطاع املوا�صالت يف اأفق �صنة 2013، حيث تهدف 

اإىل مالئمة و تعزيز الإطار القانوين املنظم لقطاع الت�صالت يف 

ما يخ�ض اجلوانب التالية:

1- اإخبار العموم  و ن�رص العرو�س و �سفافيتها :
يقرتح م�رشوع القانون، متتني وتو�صيح التزامات املتعهدين بكل 

بالن�صبة  للتعاقد  العامة  ال�رشوط  ون�رش  العموم  اإخبار  يخ�ض  ما 

املغطاة  املناطق  و�صعية  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  و  للعرو�ض 

ي�صع  كما  بهم.  اخلا�صة  املوا�صالت  خدمات  و  �صبكات  بوا�صطة 

هذا امل�رشوع على عاتق املتعهدين توفري خدمة التجوال الوطني 

ويحدد ال�رشوط التي �صتتم وفقها هذه اخلدمة.

2- متتني رافعات التقنني :
اقت�صام  اإلزامية  مهمتني:  اآليتني  على  القانون  م�رشوع  ين�ض 

املتاحة  والإمكانات  املوا�صالت  متعهدي  بني  التحتية  البنيات 

الذين ميار�صون  التزامات حمددة على املتعهدين  للوكالة لفر�ض 

نفوذا موؤثرا على الأ�صواق اخلا�صة لالت�صالت.

3- الغرامات املالية.
املتعهدين  احرتام  مدى  من  التيقن  من  الوكالة  متكني  اأجل  من 

م�رشوع  ين�ض  التنظيمية،  الن�صو�ض  يف  املحددة  للتزاماتهم 

مالية  عقوبات  اإقرار  �صلطة  من  الوكالة  متكني  على  القانون 

الوكالة.  اإدارة  جمل�ض  لدن  من  ُمَعَينة  املخالفات،  جلنة  ت�صدرها 

ويف هذا ال�صدد، مت و�صع نظام تدرجي و منا�صب للعقوبات يتالءم 

مع نوعية وخطورة الإخالل املعاين. 

4- املراحل التي قطعتها م�صاريع الن�صو�ض
العامة  لالأمانة  الإلكرتوين  باملوقع  القانون  م�رشوع  ن�رش  مت 

للحكومة بتاريخ 8 اأبريل 2011، حيث كان مو�صوع عدة تعليقات 

اإثر ذلك، متت �صياغة  الت�صالت. على  خا�صة من قبل متعهدي 

ن�ض م�رشوع جديد ياأخذ بعني العتبار املالحظات و التعليقات 

بتاريخ  املذكور  الإلكرتوين  باملوقع  جديد  من  ن�رشه  مت  املثارة، 

09 �ضتنرب 2011. 
املعدل  القانون  م�رشوع  درا�صة  متت  العملية،  هذه  اإثر  على  و 

و  املوا�صالت  و  بالربيد  املتعلق   24.96 رقم  للقانون  املتمم  و 

امل�صادقة عليه من قبل كل من جمل�ض احلكومة بتاريخ 03 يناير 

2014 و من جمل�ض الوزراء املنعقد بتاريخ 20 يناير 2014.
الولوج  و  البيني  بالربط  املتعلقة  املرا�صيم  مل�صاريع  بالن�صبة 

ل�صتغالل  العامة  بال�رشوط  و  للموا�صالت  العامة  لل�صبكات 

الوكالة  اأمام  املتبعة  بالإجراءات  و  للموا�صالت  العامة  ال�صبكات 

للبت يف النزاعات واملمار�صات املنافية لقواعد املناف�صة والرتكيز 

القت�صادي، ف�صيتم اإعادة النظر فيها و مالئمتها، يف �صوء م�رشوع 

القانون الذى �صتتم امل�صادقة عليه على اأن يتم عر�صها فيما بعد 

على م�صطرة امل�صادقة.

بالتوجهات  مذكرة  اإعداد  حول  درا�سة  اإجناز   3-3
العامة لفرتة 2014-2018

يف  الت�صالت  قطاع  لتنمية  العامة  بالتوجهات  مذكرة  ن�صت 

اأفق 2013 على اإجناز عدة م�صاريع خالل الفرتة املمتدة ما بني 

2013، مت اإجناز غالبيتها. 2009 و 
ومن اأجل اإعداد مذكرة بالتوجهات العامة خالل الفرتة -2014 

2018، اأعلنت الوكالة عن طلب عرو�ض دويل ق�صد اإجناز درا�صة 
تهم اجلوانب التالية:

 لإطار القانوين الذي ينظم قطاع الت�صالت ؛  • 

ح�صيلة الفرتة 2013-2009، واآفاق القطاع على امل�صتوى • 

الوطني على مدى ال�صنوات الأربع القادمة مع  حتديد اأهداف 

مرقمة لنمو املوؤ�رشات الرئي�صية لل�صوق ؛

ملحة عامة عن و�صعية القطاع على ال�صعيد الدويل و بيان • 

الجتاهات الرئي�صية املالحظة واملرتقبة ؛ 

درا�صة وحتليل اإمكانية اإ�صدار تراخي�ض جديدة ؛• 

تعزيز الرافعات التنظيمية ؛• 

العايل  والعايل جدا •  ال�صبيب  لتنمية  الوطني  تنفيذ املخطط 

باملغرب ؛

الأ�صا�صية •  اخلدمة  باإجناز  تتعلق  توجيهية  مبادئ  �صن 

للموا�صالت للفرتة 2018-2014 ؛

التحديات التنظيمية يف البيئة الرقمية.• 
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 - 4 
ت التقنين

شطة وإجراءا
أن
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4-1 الولوج و الربط البيني

متيزت �صنة 2013 بتحديد �صعر موحد للربط البيني هم �صاعات الذروة وال�صاعات العادية بالن�صبة ملختلف �صبكات انتهاء النداء، كالتايل: 

أنـشـطـــة وإجـــراءات الـتـقـنـيـــن

أسعار انتهاء النداءات الصوتية بالدرهم للدقيقة، دون 

احتساب الرسوم ساعات الذروة= الساعات العادية 

من فاحت يناير

إلى 31  دجنبر 2013

0,1399الهاتف املتنقل التصاالت املغرب

0,1399الهاتف املتنقل ميدي تيليكوم

0,1399الهاتف املتنقل لوانا كوربريت

0,1160الهاتف الثابت بتنقل محدود لوانا كوربريت

0,0360الهاتف الثابت التصاالت املغرب احمللي

0,0740الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور البسيط

0,1130الهاتف الثابت التصاالت املغرب العبور املزدوج

0,0740الهاتف الثابت ميدي تيليكوم

0,0740الهاتف الثابت لوانا كوربريت
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بعد حتليل و�صعية الأ�صواق املعتربة، قررت الوكالة، خالل الف�صل 

تخفي�ض  تطبيق  املتعهدين،  مع  بت�صاور  و   2013 �صنة  الثاين من 

معتدل بن�صبة 5% على تعريفات الربط البيني ممتدة على جمموع 

الفرتة 2016-2014.

على م�صتوى الولوج، عرفت هند�صة �صبكة الولوج لت�صالت املغرب 

تعديالت مهمة اأخدت بعني العتبار التطورات التكنولوجية.

املتعهدين،  بني  �صليمة  مناف�صة  و�صمان  التطور  هذا  وملواكبة 

مبختلف  املتعلقة  القرارات   2014 �صنة  خالل  الوكالة  �صت�صدر 

جوانب تق�صيم احللقة املحلية.

الوكالة،  رعاية  اتفاق ودي، حتت  باإبرام   2013 �صنة  كما متيزت 

وانا  و  املغرب  ات�صالت  بني  القائم  النزاع  مبو�صوع  يتعلق 

بربنامج  امل�صمولة  باملناطق  الوطني  التجوال  حول  كوربوريت 

.PACTE اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت

4-2 حتديد هوية م�سرتكي الهاتف املتنقل

بعد الطالع على نتائج التدقيق الذي به الوكالة، خالل الف�صلني 

الثاين و الثالث من �صنة 2012، و رغبة منها يف اإعطاء نف�ض جديد 

للعملية الهادفة اإىل الت�صطيب على امل�صرتكني جمهويل الهوية من 

حظرية متعهدي الهاتف املتنقل بالدفع امل�صبق. اأ�صدرت الوكالة 

ين�ض  املعنيني،  للمتعهدين  تبليغه  مت  املو�صوع،  يف  جديدا  قرار 

على اإجراءات جديدة :

املنع التام على كل املتعهدين، ابتداء من فاحت اأبريل 2014، بيع 

بطاقة )SIM( بالدفع امل�صبق  قابلة للت�صغيل ؛

لن يتم ت�صغيل بطاقات الدفع امل�صبق، التي مت اقتناوؤها ابتداء • 

الكاملة  الهوية  على  املتعهد  توفر  بعد  اإل  التاريخ،  هذا  من 

ل�صاحب البطاقة ؛

يف حالة عدم ت�صليم ملف حتديد الهوية للمتعهد خالل اأجل �صهرين 

من تاريخ الطلب )فاحت اأبريل 2014(، يقوم املتعهد بتقييد ولوج 

)اإجراء  اخلدمات  بع�ض  اإىل  هويته،  املحددة  غري  م�صرتك،  كل 

الق�صرية( وذلك خالل  الن�صية  الر�صائل  التعبئة، خدمة  مكاملات، 

املتعهد  يقوم  الأجل،  هذا  ان�رشام  وبعد  اإ�صايف.  واحد  �صهر  مدة 

بتعطيل كل بطاقة )SIM( غري حمددة هويتها ؛

اأ�صحابها  هوية  املحددة  غري   )SIM( بطائق  ملخزون  بالن�صب 

�صنة  اأجل   ،2014 اأبريل  فاحت  من  ابتداء  املتعهدون،  مُيَنح   بعد، 

واحدة لتمكينهم من حتديد الهوية الكاملة ملجموع امل�صرتكني يف 

الهاتف املتنقل بالدفع امل�صبق ؛

ابتداء من فاحت اأبريل 2014، ي�صع كل متعهد  رقم نداء يخ�ص�ض 

ا�صرتاكهم  و�صعية  حول  لزبنائه  ال�رشورية   املعلومات  لتقدمي 

وكيفية حتديد هويتهم. ويجب اأن يظل هذا الرقم م�صغال اإىل غاية 

31 مــار�ض 2015.

4-3 تتبع املناف�سة

1- حتليل الأ�سواق اخلا�سة وحتديد املتعهدين النافذين
�صنة  الوكالة، خالل  قامت  الت�صالت،  اأ�صواق  تتبع منو  اإطار  يف 

كاأ�صا�ض  تعتمد  والتي  اخلا�صة  الأ�صواق  لئحة  مبراجعة   ،2013
فتـرة  بر�صم  الالئحة  هذه  واأ�صبحت  متعهد.  كل  نفوذ  لتحديد 

2012-2014 ت�صم �صوقني اآخرين، حيث يتعلق الأمر بـ :
�صوق اجلملة للولوج للبنيات التحتية املادية املكونة للحلقة • 

املحلية ال�صلكية ؛

�صوق اجلملة للولوج للبنيات التحتية للهند�صة املدنية.• 

القبلي  التقنني  اإطار   يف  ال�صوقني  هذين  اإ�صافة  عملية  وتندرج   

)régulation ex ante( للولوج للبنيات التحتية واقت�صامها نظرا 

لالأهمية احليوية لهذه الرافعة بالن�صبة للقطاع.

بعد حتليلها لو�صعية املتعهدين يف ال�صوق، عينت الوكالة املتعهد 

ات�صالت املغرب كمتعهد ميار�ض نفوذا موؤثرا يف الأ�صواق التالية :

�صوق املكاملات املنتهية يف ال�صبكة الثابتة، مبا فيها الثابت • 

بتنقل حمدود ؛

�صوق املكاملات املنتهية يف ال�صبكة املتنقلة؛• 

بال�صبكة •  املنتهية  الق�صرية  الن�صية  الر�صائل  خدمة  �صوق 

املتنقلة ؛

�صوق الو�صالت املوؤجرة ؛• 

�صوق اجلملة للولوج للبنيات التحتية املادية املكونة للحلقة • 

املحلية ال�صلكية ؛

عرب •  املدنية  للهند�صة  التحتية  للبنيات  للولوج  اجلملة  �صوق 

جمموع الرتاب الوطني ومبختلف مقاطع ال�صبكة.

من اأجله، يلزم املتعهد ات�صالت املغرب باخل�صوع ملجموعة من 

اللتزامات لتفادي ا�صتغالل تع�صفي لو�صع مهيمن.

2- معاجلة ال�سكايات
عاجلت الوكالة، خالل �صنة 2013، اأزيد من خم�صني �صكاية وتظلما 

مقدمة من امل�صتهلكني، اخلوا�ض واملهنيني، و �صهرت على تتبعها 

لدى املتعهدين. قد هم اجلزء الأكرب من هذه ال�صكايات، بالأ�صا�ض، 

من  الثابت  الأنرتنيت  بخدمات  متبوعة  املتنقل  الهاتف  خدمات 

ثم  الثالث  اجليل  من  املتنقل  الأنرتنيت  خدمات  و    ADSL نوع 
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القوائم  كون  من  التاأكد  يهدف  تنظيميا  التزاما  الت�صالت 

الرتكيبية للمحا�صبة التحليلية تعك�ض، بكيفية منتظمة و �صادقة، 

معرو�صة.  خدمة  اأو  م�صتغلة  �صبكة  كل  نتائج  و  عوائد  و  تكاليف 

ويف هذا ال�صدد، متيزت �صنة 2013 مبا يلي:

ات�صالت •  نتائج  و  عوائد  و  تكاليف  تدقيق  عملية  اإجناز 

املغرب بر�صم ال�صنة املالية 2010، حيث اأ�صفرت هذه العملية، 

و  لإيرادات  الرتكيبية  القوائم  اأن  التحفظات، على  بع�ض  مع 

تكاليف هذا املتعهد  بر�صم �صنة 2010، يف جمموع جوانبها 

املهمة، مطابقة لقواعد وكيفيات و�صع احل�صابات التنظيمية، 

ودون اأن تت�صمن اختاللت ذات اأهمية.

تكاليف •  تدقيق  عمليات  من  الثانية  املرحلة  من  لنتهاء 

وعوائد و نتائج ات�صالت املغرب بر�صم ال�صنة املالية 2011.

اإجناز عملية تدقيق تكاليف وعوائد و نتائج ميدي تيليكوم • 

مع  الت�صديق،  اإىل  اأف�صت  التي   2009 املالية  ال�صنة  بر�صم 

التحفظ، على مطابقة التكاليف والعوائد و النتائج املهياأة من 

24.96 ومرا�صيمه  القانون رقم  املتعهد ملقت�صيات  قبل هذا 

التطبيقية.

مليدي •  التنظيمي  التدقيق  عملية  اإجناز  اأ�صغال  يف  ال�رشوع 

تيليكوم بر�صم ال�صنة املالية 2010. 

"وانا •  املتعهد  نتائج  و  وعوائد  تكاليف  تدقيق  عملية  اإجناز 

عن  اأ�صفرت  التي   2010 املالية  ال�صنة  بر�صم  كوربوريت" 

رف�ض الت�صديق، لعدم متكن املدققني من حتديد النعكا�صات 

املرقمة للحدود و التحفظات التي متت معاينتها.

2- درا�سة حول حتديد ن�سبة مكافاأة راأ�سمال املتعهدين الذين
 ميار�سون نفوذا موؤثرا بالأ�سواق اخلا�سة لالت�سالت باملغرب   

اإىل تزويد الوكالة بتقييم حول ن�صبة مكافاأة  تهدف هذه الدرا�صة 

الذين ميار�صون نفوذا موؤثرا  الأن�صطة املقننة للمتعهدين  راأ�صمال 

 2015 و   2014 �صنوات  بر�صم  لالت�صالت  اخلا�صة  بالأ�صواق 

و2016. وحتدد هذه الن�صبة، قبل احت�صاب ال�رشائب، كتايل :

هذه  مو�صوع  وتعلق  الثابت.  الهاتف  تخ�ض  التي  ال�صكايات 

اخلدمة  بجودة  املرتبطة  باجلوانب  اخل�صو�ض،  على  ال�صكايات، 

وحتميل الأرقام اأوالفوترة.

املتعهدين،  لدى  وتدخالتها  ال�صكايات  لهذه  معاجلتها  خالل  من 

متكنت الوكالة من الت�صدي لعدد من الثغرات وال�رشوط التع�صفية 

هذه  بنود  مراجعة  اقرتحت  حيث  ال�صرتاكات  بعقود  َمنة  امُل�صَ

العقود.

3- متابعة احلمالت الإ�سهارية للمتعهدين
�صليمة  بني متعهدي  اإطار �صهرها على احرتام قيام مناف�صة  يف 

امل�صتهلكني،  واإعالم  الإ�صهار  م�صتوى  على  الت�صالت، خ�صو�صا 

دعت الوكالة املتعهدين اإىل تعديل بعد الو�صالت الإ�صهارية التي 

وبكمال   بالو�صوح   اخلا�صة  التنظيمية  املقت�صيات  حترتم  ل 

املعلومات اأو �صحتها اأو تلك التي مت�ض مببادئ املناف�صة ال�صليمة.   

4- معاجلة النزاعات املرتبطة باملناف�سة
2013، عري�صتي  اأبريل   11 و  27 مار�ض  الوكالة، بتاريخي  تلقت 

وانا  و  تيليكوم  ميدي  الفاعالن  التوايل،  على  بهما،  تقدم  نزاع 

هذا  برف�ض  تتعلقان  املغرب  ات�صالت  املتعهد  �صد  كوربوريت 

الأخري الغري املربر لقت�صام البنيات التحتية غري امُل�َصَغلة املحددة 

يف اتفاقية القت�صام املربمة يف املو�صوع.

وبعد �صم العري�صتني و التحقيق يف ملف النزاع، اأ�صدرت الوكالة 

و�صع  بتتبع  الوكالة  قامت  ذلك،  اإثر  الودي.  ال�صلح  يكر�ض  قرارا 

 6 فرتة  على  متتد  القت�صام  طلبات  ملعاجلة  انتقالية  اإجراءات 

اأ�صهر. كما اأ�رشفت على تبادل املعطيات بني الأطراف، ُبغية اإبرام 

اتفاقيات جديدة لالقت�صام.

4-4 تدقيق املتعهدين

1- التدقيق التنظيمي
تعد عمليات التدقيق التنظيمي لتكاليف وعوائد ونتائج متعهدي 

13,44%انتهاء مكاملات الهاتف املتنقل )ال�سوت والر�سائل الن�سية الق�سرية(

12,22%انتهاء مكاملات الهاتف الثابت دون احت�ساب احللقة املحلية والو�سالت املوؤجرة

10,58%اأن�سطة احللقة املحلية

10,03%اأن�سطة اخلدمة الأ�سا�سية ) املتنقل والثابت(
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4-5 الترقيم و قابلية حمل الأرقام

يعد حمل الأرقام، اإحدى رافعات التقنني التي تتيح حتفيز املناف�صة 

والرتقاء بتطور اأ�صـواق خدمـات الت�صـالت يف اأف�صـل الظــروف.

كيفيات  بتحديد  املتعلق  الوكالة  قرار  تتميم  و  تعديل  مت  قد  و 

و�رشوط تفعيل قابلية حمل الأرقام الهاتفية يف منا�صبتني.

رقم  للوكالة  العام  املدير  قرار  اتخاذ  اأنه مت  اإىل  الإ�صارة  و جتدر 

12/09 بتاريخ 06 دجنرب 2012 بغية اإزالة كل العراقيل التي من 
مع  املتعهد  تغيري  يف  حقهم  ممار�صة  من  امل�صرتكني  منع  �صاأنها 

اإدخالها  مت  التي  التعديالت  اأهم  بني  ومن  باأرقامهم.  الحتفاظ 

على القرار املذكور :

عمل •  يوم  اإىل   )2( عمل  يومي  من  الطلب  اإلغاء  اأجل  تقلي�ض 

واحد )1( مع اإلزامية ت�صليم و�صل بالإيداع اإىل امل�صرتك الذي 

يتقدم باإلغاء طلبه حلمل الرقم ؛

امل�صتعمل •  م�صبقا،  اإخبار،  م�صتقبل  متعهد  كل  على  يتوجب 

الواجبات  من  التحقق  ب�رشورة  رقمه،  حمل  بطلب  املتقدم 

الأخري  هذا  يلزم  الآمر.  املتعهد  مع  عقده  ف�صخ  عن  املرتتبة 

�صاعة   48 اأق�صاه  اأجل  خالل  منه،  بطلب  و  امل�صتعمل  مبنح 

بالن�صبة  اأيام   )3( ثالثة  و  الذاتيني  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة 

للمقاولت، فاتورة تت�صمن م�صاريف ف�صخ العقد ؛

و�صع •  الأرقام  بعملية حمل  املعنيني  املتعهدين  على  بتعني 

نظام تبادل اآيل لت�صهيل وتاأمني هذه العملية.

وقد اأف�صى تفعيل هذا القرار الأخري اإىل تقلي�ض عدد ال�صكاوى ذات 

ال�صلة بعملية حمل الأرقام و ارتفاع �رشيع يف عدد طلبات حمل 

الأرقام مقارنة مع ال�صنوات ال�صابقة.

4-6 تدبري طيف الرتددات الراديوية

تتوىل الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت تدبري الطيف الرتددي 

حل�صاب الدولة. و ترتكز الطرق و امل�صاطر املتبعة من قبل الوكالة 

املجال  هذا  يف  واجلهوية  الدولية  والتو�صيات  املمار�صات  على 

والتي تعترب الطيف الرتددي كمورد نادر. وتهدف هذه الطرق اإىل 

ا�صتغالل الطيف ب�صكل اأمثل و فعال، ول�صيما بالن�صبة للم�صتعملني 

القطاعات  و  املوا�صالت  �صبكات  متعهدي  �صاكلة  على  الكبار، 

واملوؤ�ص�صات العمومية.

الوكالة  تقوم   ،24.96 رقم  القانون  ملقت�صيات  وتطبيقا  وهكذا، 

على  ومراقبته،  وتن�صيقه  وتخ�صي�صه  الرتددي  الطيف  بتخطيط 

امل�صتوى الوطني وبالن�صبة جلميع خدمات املوا�صالت الراديوية.

1- اأن�صطة تخطيط الطيف الرتددي
1-1 اعتماد املخطط الوطني للرتددات

اأعدت الوكالة، بت�صاور مع امل�صتعملني الرئي�صيني، حتيينا للمخطط 

ترددات،  �رشيط  لكل  بالن�صبة  يبني،  والذي  للرتددات  الوطني 

اخلدمات الراديوية املطابقة واملرخ�ض لها على ال�صعيد الوطني.

1-2 مراجعة قرار الوكالة املتعلق بال�ستعمال احلر للرتددات

ل�صتعمال  التقنية  ال�رشوط  يحدد  جديدا  قرارا  الوكالة  اأ�صدرت 

القوة  منخف�صة  اأجهزة  من  املكونة  كهربائية  الراديو  التجهيزات 

الرتددات  اأ�رشطة  من  عدد  توجيه  من  املدى، مما مكن  وحمدودة 

اجلديدة نحو ال�صتعمال احلر على امل�صتوى الوطني.

التكنولوجية  التوجهات  تطور  العتبار  بعني  القرار  هذا  وياأخذ 

املالحظة على ال�صعيدين الإقليمي والدويل يف جمال ال�صتعمال 

احلر للرتددات.

�سبـكــة  اإقـامــة  و   GSM �رصيــط  تخطـيـط  اإعـادة   3-1

اخلط  م�رصوع  حاجيات  لأجل   )GSM-R) GSM-Railway
فائق ال�رصعة للمكتب الوطني لل�سكك احلديدية

يف اإطار م�رشوع اإقامة �صبكة GSM-R) GSM-Railway( لأجل 

احلديدية،  لل�صكك  الوطني  للمكتب  ال�رشعة  فائق  اخلط  حاجيات 

التقنية  اجلوانب  تهم  درا�صة  لإجناز  خربة  مكتب  الوكالة  عينت  

التــرددات  �صـريـط  تخطيط  اإعادة  لعملية  والتنظيمية  واملالية 

MHz باملغرب.  925-960/880-915
و  الوكالة  بني  املتبادلة  للمرا�صالت  تبعا  الدرا�صة  هذه  وتاأتي 

 GSM نوع  من  للموا�صالت  العامة  لل�صبكات  الثالثة  املتعهدين 

باملغرب. وقد اأ�صفرت هذه امل�صاورات علــى حتريـــــر �صعة اإجمالية 

قدرها MHz 4 مزدوجة على �رشيط MHz 900 لفائدة �صبكــــة 

GSM-R للمكتب املذكور.
 و�صتعر�ض خال�صات هذه الدرا�صة على اأنظار جمل�ض اإدارة الوكالة 

للبت فيها و تكليف الوكالة بتنفيذها.

1-4 اأن�سطة اإعادة تهيئة طيف الرتددات
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لبع�ض م�صتعملي الطيف الرتددي على امل�صتوى الوطني. وتندرج 

هذه العملية �صمن اإطار حتيني اجلذاذة الوطنية للرتددات.

3- اأن�سطة التن�سيق الدويل للرتددات
عاجلت  و  الوكالة  در�صت  للرتددات،  الدويل  التن�صيق  اإطار  يف 

الأر�صية  اخلدمات  باأنظمة  يتعلق  للتن�صيق  طلبا   989 من  اأكرث 

وما  بها  لالت�صالت  الدويل  الحتاد  اإبالغ  مت  التي  والف�صائية 

الحتاد  اإبالغ  مت  للرتددات  الثنائي  للتن�صيق  طلبا   1418 يقارب 

الدويل لالت�صالت بها كذلك واأكرث من 364 عملية تعيني الرتددات 

ت�صجيلها  اأجل  من  الدويل  امل�صتوى  على  حلماية  حتتاج  التي 

باجلذاذة املرجعية الدولية للرتددات.

اإ�صافة اىل ذلك، مت اإبرام اتفاقيات مع كل من الربتغال و ا�صبانيا 

تعيني   556 حوالي  تن�صيق  تهم  الثنائية  الجتماعات  اإطار  يف 

الرقمية  والتلفزة    FM ال�صوتي  الراديوي  البث  حمطات  يخ�ض 

والتي مت اإبالغ الحتاد الدويل لالت�صالت بها لت�صجيلها باجلذاذة 

املرجعية الدولية للرتددات

وتقييم جودة خدمة  التقنية  املراقبة   7-4
ال�سبكات العامة لالت�سالت

اأ�صا�صيا من مكونات  الرتددي مكونا  الطيف  ت�صكل عملية مراقبة 

احرتام  مدى  من  التاأكد  اإىل  تهدف  حيث  الطيف،  هذا  تدبري 

يف  عليه  املن�صو�ض  والإدارية  التقنية  للقواعد  امل�صتعملني 

الأذون  يف  امُل�صمنة  و  العمل  بها  اجلاري  التنظيمية  الن�صو�ض 

امل�صلمة من طرف ال�صلطة املخت�صة.

1- مراقبة طيف الرتددات الراديوية
تخ�ض مهام مراقبة ال�صبكات والتجهيزات الراديوكهربائية العمليات 

التالية :

 اإعداد خمطط العمل لإجناز املراقبة التقنية :• 

؛ < مراقبة مطابقة ال�صبكات امل�صتقلة الراديوكهربائية 
؛ < مراقبة مطابقة حمطات الإر�صال املقامة فوق ال�صفن 

عرب       امللغاة  الراديوكهربائية  امل�صتقلة  ال�صبكات  مراقبة   >
عملية م�صح الرتددات املطابقة ؛

اأ�رشطة الرتددات. < مراقبة 

تت�صمن عملية اإعادة تهيئة طيف الرتددات، القيام مبجموعة من 

الإجراءات الإدارية واملالية والتقنية الهادفة اإىل ال�صحب، اجلزئي 

اأو الكلي، للتجهيزات اأو ال�صتعمالت على �رشيط ترددات معني من 

اأجل ا�صتغالله من طرف �صبكات اأخرى لالت�صالت.

اإعادة  عملية   ،2013 �صنة  خالل  الوكالة،  اأمتت  الإطار،  هذا  يف  و 

 2700-2500 و    MHz  2483،5-2400 الرتددات  اأ�رشطة  تهيئة 

تكنولوجيا  من  الت�صالت  �صبكات  التوايل،  على  اإقامة،  اأجل  من 

WIFI ذات ا�صتعمال خارجي و�صبكات اجليل الرابع باملغرب. وقد 
مت حترير هذه الأ�رشطة على م�صتوى جمموع الرتاب الوطني، مما 

الوطنيني  املتعهدين  لفائدة  تخ�صي�صها  اإعادة  من  الوكالة  مكن 

احلا�صلني على تراخي�ض لإقامة و ا�صتغالل ال�صبكات املتنقلة.

وعلى �صعيد اآخر ويف اإطار تنفيذ املخطط الوطني لتنمية ال�صبيب 

تهيئة  لإعادة  م�صاوراتها  الوكالة  توا�صل  جدا،  والعايل  العايل 

�رشيط الرتددات MHz 862-790 مع امل�صتعملني احلاليني ُبغَية 

نتائج  �صوء  يف  ذلك  و  الرابع  اجليل  �صبكات  لإقامة  التح�صري 

حتديد  مو�صوع  يف   2013 �صنة  فيها  ال�رشوع  مت  التي  الدرا�صة 

ال�رشوط التقنية والكيفيات املالية لإقامة هذه ال�صبكات.

ولهذه الغاية، وقعت الوكالة اتفاقية اإعادة تهيئة �رشيط الرتددات 

قام  الذي  الراديوي  البث  متعهدي  اأحد  مع    MHz  862-790
باإخالء قنوات البث الراديوي امل�صتعملة يف هذا ال�رشيط. و قد مت 

حترير هذه القنوات يف املناطق املعينة.

2- اأن�سطة تعيني الرتددات
خالل �صنة 2013، متت معاجلة حويل مائة طلب لتعيني الرتددات، 

الوطني.  امل�صتوى  على  الرتددي  الطيف  م�صتعملي  عن  �صادر 

للموا�صالت  الوطنية  ال�صبكات  متعهدي  الطلبات  هذه  تخ�ض  و 

والإدارات واملوؤ�ص�صات العمومية ومتعهدي القطاع اخلا�ض.

العديد من طلبات ال�صتعمال املوؤقت للرتددات  كما متت معاجلة 

لأجل حاجيات خمتلف التظاهرات و الأحداث.

على اإثر ذلك، اأعطت الوكالة موافقتها على تعيني 165 قناة ترددات 

لفائدة متعهدي البث الإذاعي والتلفزي باملغرب، بناء على الطلبات 

التي وردت عليها من الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي الب�رشي.

و اأخريا، مت النتهاء �صنة 2013، من عملية توحيد حظرية الرتددات 
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اأنواع املراقبة. < حتليل نتائج خمتلف 
معاجلة حالت الت�صوي�ض ؛ • 

قيا�ض املجالت الكهرومغناطي�صية يف اإطار معاجلة ال�صكايات • 

املتعلقة بالأخطار  املرتبطة باآثار الإ�صعاعات على ال�صحة؛    

املراقبة املنجزة يف اإطار التحقق من اإجناز امل�صاريع املدرجة • 

يف اإطار اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت ؛

قيا�ض جودة خدمة ال�صبكات العامة لالت�صالت ؛• 

لدن •  امل�صلمة من  الأداء  موؤ�رشات  و  التقنية  املعطيات  حتليل 

املتعهدين والتي تهم �صبكات الت�صالت املتنقلة من اجليلني 

الثاين والثالث ؛

حتليل املعطيات التقنية امل�صلمة من لدن املتعهدين والتي تهم • 

الربط البيني ل�صبكات املتعهدين ؛

تتبع م�صتوى تغطية ال�صبكات العامة لالت�صالت ؛• 

على •  احل�صـول  اختبــارات  على  والإ�صـراف  وتنظيــم  اإعداد 

�صهــادة مـمــار�ض مكـلـف با�صتعمال التجهيــزات الـراديـويـة 

املحمولة و�صهادة الهواة.

2- مراقبة املطابقة
توزعت  مراقبة  عملية   310  ،2013 �صنة  خالل  الوكالة،  اأجنزت 

كالتايل :

مراقبة املطابقة همت 110 �صبكة م�صتقلة راديوكهربائية؛• 

مراقبة و م�صح لـ 80 ترددا مت اإلغاوؤه، • 

مراقبة 120 حمطة راديوكهربائية لل�صفن.• 

اإىل  و لكل �صبكة متت مراقبتها، تر�صل ن�صخة من حم�رش املراقبة 

الهيئات املعنية، لأجل حتيني اجلذاذة الوطنية للرتددات و قاعدة 

املعطيات املتعلقة بالفوترة.

املحددة  لل�رشوط  مطابقتها"  "بعدم  امل�رشح  لل�صبكات  بالن�صبة   

للم�صتعملني  اإنذارات  اإر�صال  بها، مت  امل�صلمة واخلا�صة  الأذون  يف 

امل�صلمة من طرف  الأذون  المتثال ملقت�صيات  اأجل  من  املعنيني 

الوكالة وذلك داخل اأجل ل يتعدى �صهرا واحدا.
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3- معاجلة حاالت التشويش
تعد عملية معاجلة حالت الت�صوي�ض اآلية للفح�ض من اأجل ت�صوية امل�صاكل الناجتة عن التداخالت والتي من �صاأنها التاأثري على ال�صبكات 

الراديوكهربائية . كما متكن من معرفة م�صدر الت�صوي�ض واقرتاح احللول املالئمة. 

خالل �صنة 2013، عاجلت الوكالة 78 �صكاية تتعلق بالت�صوي�ض.

4% 13%

13%

70%
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GSM 79.49%

Exploitation terre
satellite 1,28%RIR/SHF 2,56%

RIR/UHF 7,69%

Aéronautique 2,56%

UMTS 3,85%

CDMA 800 2,56%

معاجلة حاالت التشويش حسب
عدد الشكايات

معاجلة حاالت التشويش حسب نوع اخلدمة

عدد الشكايات املتعلقة بآثار اإلشعاعات على الصحة املعاجلة حسب املدن

4- معاجلة الشكايات املتعلقة بآثار اإلشعاعات على الصحة
خالل �صنة 2013، تلقت الوكالة  22 �صكاية تتعلق بتقييم اآثار الإ�صعاعات على ال�صحة. وقد خ�صعت هذه ال�صكايات لعمليات قيا�ض تقنية 

بعني املكان حيث مت اإبالغ املعنيني بالأمر بالنتائج التي اأ�صفرت عنها.
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بالن�صبة ملجموع القيا�صات التي مت اإجنازها بعني املكان، اأبانت النتائج املح�صل عليها اأن قيمة املجالت املغناطي�صية، مو�صوع القيا�ض، 

هي دون م�صتوى احلد من التعر�ض الإ�صعاعي املحدد يف من�صور وزارة ال�صحة رقم 21 بتاريخ 22 مايو 2003.

اختبار احلصول على شهادة ممارس

الدورةنوع الختبار
عدد امل�ساركني/

املمتحنني
ن�سبة النجاح

�سهادة حمدودة مهاتف راديوي 

• الختبار النظري باملعهد الوطني للربيد واملوا�سالت )الرباط(
• الختبار العملي باملدر�سة القدمية للربيد و املوا�سالت )الرباط(

89%646 اأبريل 2013

�سهادة عامة مل�سغل للنظام العاملي للنجدة وال�سالمة البحرية 

منظم باملعهد العايل للدرا�سات البحرية بالدار البي�ساء.
100%2124 يونيو 2013

العامة  الشبكات  متعهدي  خدمة  جودة  مراقبة   -5
لالتصاالت.

حمالت قيا�س جودة اخلدمة

مبهمة  الوكالة  ت�صطلع  لها،  املوكولة  الإخت�صا�صات  اإطار  يف 

العامة  ال�صبكات  متعهدي  لدن  من  املقدمة  اخلدمات  جودة  تتبع 

لقيا�ض  منتظمة  حمالت  اإجراء  خالل  من  وذلك  لالت�صالت، 

موؤ�رشات جودة هذه اخلدمات انطالقا من عينات ذات دللة.

و ترمي هذه املوؤ�رشات اإىل التحقق من توفر اخلدمة والولوج  اإليها  

وا�صتمراريتها  وتوافرها و �صدقيتها. وتهم هذه املوؤ�رشات كل من 

اخلدمة الهاتفية )ال�صوت(: ) ن�صب الإخفاق و النقطاع والنجاح( 

ال�صتقبال،  ن�صبة  التحميل،  مدة  الربط،  )مدة  املعطيات  اإر�صال  و 

هذه  تهدف  و  املعطيات...(.  يف  الأخطاء  ن�صبة  الإر�صال،  �صبيب 

يخ�ض  فيما  للزبناء  ُمر�ض  م�صتوى  توفري  �صمان  اإىل  املراقبات 

جودة اخلدمة.

الت�صالت،  متعهدي  خدمة  جودة  تتبع  اأجل  من  الوكالة،  تعتمد 

على مقاربتني اإثنتني، وهما :

للموؤ�رشات •  املت�صمنة  ال�صهرية  البيانات  جداول  حتليل 

الرئي�صية لالأداء، امل�صماة KPI اأو  لتلك التي تطلبها الوكالة 

من املتعهدين والتي تهم مدى جودة ال�صبكة خالل الأحداث 

اأو املنا�صبات املهمة اأو ال�صتثنائية ؛

القيام بحمالت القيا�ض على اأر�ض الواقع لتقييم مدى جودة • 

اخلدمة.

احرتام  مدى  من  التحقق  اإىل  احلمالت  هذه  من  الوكالة  تهدف 

املن�صو�ض  للتزاماتهم  للموا�صالت  العامة  ال�صبكات  متعهدي 

تهدف  كما  اخلدمة.  بجودة  املتعلقة  حتمالتهم  دفاتر  يف  عليها 

اإىل اإجراء تقييم مو�صوعي وعلمي جلودة اخلدمة بناء على معايري 

وبرتوكولت القيا�ض مالئمة و ُمَعايرة.

لقيا�ض •  حمالت   )6( �صت  الوكالة  اأجنزت   ،2013 �صنة  خالل 

جودة اخلدمة املقدمة من طرف ال�صبكات العامة لالت�صالت 

همت العديد من اخلدمات.
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طبيعة القيا�سات

خدمة ال�سوت اجليل 2

خدمة ال�سوت اجليل 3

خدمة الر�سائل الن�سية 

الق�سرية

GPRS خدمة

EDGE  خدمة

خدمة املعطيات اجليل 3

�سنف املواقع )العدد(
عدد القيا�سات

086 22مدن كربى 6
049 17مدن متو�سطة 8

120 9مدن �سغرى 6
450 3حماور ال�سكة احلديدية 8

160 5الطريق ال�سيار 8
130 5الطرق الوطنية 14

995 61جمموع قيا�سات خدمة ال�سوت من اجليل 2
494 11مدن كربى 6

176 1مدن متو�سطة 1
670 12جمموع قيا�سات خدمة ال�سوت اجليل 3

552 15مدن كربى 6
767 4مدن متو�سطة 3

651مدن �سغرى 1
970 20جمموع قيا�سات خدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية

000 3مدن كربى 6
380 1مدن متو�سطة 3

440مدن �سغرى 1
GPRS 820 4جمموع قيا�سات خدمة

500 1مدن كربى 6
690مدن متو�سطة 3

220مدن �سغرى 1
EDGE 410 2جمموع قيا�سات خدمة

200 8مدن كربى 6
800 3مدن متو�سطة 4

100 1مدن �سغرى 1
100 13جمموع قيا�سات خدمة املعطيات اجليل 3

حمالت قياس جودة اخلدمة املنجزة سنة 2013

عدد قياسات اجلودة حسب نوع اخلدمات 
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الإعالم والتح�صي�ض باإجراءات القبول اجلاري بها العمل • 

املتبعة من قبل الوكالة. 

يف هذا الإطار، خ�صعت 38 �رشكة للمراقبة، غالبيتها كانت 

الأخرى  ال�رشكات  من  ُطلب  حني،  يف  �صليمة.  و�صعية  يف 

بها  اجلاري  امل�صاطر  على  اإطالعها  مت  و  و�صعيتها  ت�صوية 

العمل و املتعلقة باملوافقة.

7- مراقبة مقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة
يركز هذا النوع من املراقبة على مقدمي اخلدمات ذات القيمة 

قرى  من   33 املراقبة  حملة  همت  وقد   ،)SVA( امل�ضافة 

ومدن اململكة. و قد متت مراقبة 427 ناديا لالأنرتنت و100 

اأ�صفرت عن معاينة �صعف احرتام مقدمي خدمة  مركز نداء، 

اجلاري  القانونية  للمقت�صيات  لالأنرتنت(  )نوادي  الأنرتنت 

بها العمل، و عدم القيام بت�رشيح م�صبق لذى الوكالة.

متت  التي  الأنرتنيت  نوادي  اأ�صحاب  معظم  قام  وقد   

مراقبتها و الذين يوجدون يف و�صعية غري قانونية بت�صوية 

على  الأخرى  النوادي  ملفات  اأحيلت  حني  يف  و�صعياتهم، 

يف  العمومية  الدعوى  حتريك  اأجل  من  املخت�صة  املحاكم 

مواجهتهم.

اآلية لتتبع جودة خدمة ال�سبكات املتنقلة

الوطنية  ال�صبكات  خدمة  جودة  لتتبع  اآلية  الوكالة  اأحدثت 

املتنقلة، وت�صتند هذه الآلية على العنا�رش التالية : 

جلودة •  الواقع  اأر�ض  على  منتظمة  قيا�ض  حمالت  اإجناز 

ال�صبكات وفق منظور امل�صتعملني، ون�رش  خدمة خمتلف 

النتائج ب�صفة دورية على املوقع الإلكرتوين للوكالة ؛ 

تلقي وحتليل، على اأ�صا�ض �صهري، للبيانات املر�صلة من • 

قبل كل متعهد ؛ 

تلقي وحتليل للبيانات التقنية، على اأ�صا�ض ف�صلي، تهم • 

لل�صبكات  البيني  للربط  بالن�صبة  اخلدمة  جودة  و�صعية 

الت�صوير،  دارات  �صعة  البيني،  الربط  )�صعة حزم  املتنقلة 

معدلت حتمل حزم الربط البيني، ...( .

اآلية تتبع تغطية ال�سبكات

التقنني  لعملية  دعامة  اأكرب  املتنقلة  ال�صبكات  تغطية  تعترب 

قيد  توجد  التي  الآلية  هذه  و�صتمكن   الت�صالت.  بقطاع 

الو�صع من :

ال�صبكات •  تغطية  حول  املحينة  البيانات  على  التوفر 

املتنقلة ؛ 

ملوؤ�رشات •  ال�صهري  والتتبع  اخلدمة  جودة  مراقبة  تتميم 

الأداء )KPI( ؛

مراقبة معدل التغطية اجلغرافية و تغطية ال�صاكنة كما مت • 

تبليغها من طرف املتعهدين ؛

حول •  للم�صتهلكني  املوجهة  املعلومات  �صدقية  �صمان 

احلالة الدقيقة للتغطية من خالل ن�رش تقارير.

6- ت�سويق اأجهزة و معدات الت�سالت
تهم عملية املراقبة هذه ال�رشكات التي تقوم بت�صويق معدات 

وذلك  باملغرب  الراديوكهربائية  التجهيزات  و  الت�صالت 

لغاية : 

جمال •  يف  التنظيمية  اللتزامات  احرتام  مدى  تقييم 

ا�صترياد معدات الت�صالت ؛ 
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2- الختبارات من اأجل احل�سول على �سهادة الراديو
عرب  لالت�صالت  الراديوكهربائية  التجهيزات  ا�صتعمال  يخ�صع 

اإىل  الهواة،  خدمة  اإطار   اأويف  البحرية   اأو  اجلوية  املالحة  طرق 

احل�صول، م�صبقا، على �صهادة ممار�ض فني. و لهذا الغر�ض، نظمت 

على  و�صلمت،  لالختبارات  دورتني   ،2013 �صنة  خالل  الوكالة، 

اإثرهما، قرابة 65 �صهادة.

3- املوافقة على املعدات
العامة  بال�صبكة  للربط  املعدة  الطرفية  املعدات  وجوبا  تخ�صع 

ينطبق على  ال�صيء   نف�ض  للوكالة.  امل�صبقة  للموافقة  للموا�صالت 

للربط  معدة  اأكانت  �صواء  الراديوكهربائية،  التجهيزات  جميع 

بال�صبكة العامة للموا�صالت اأم ل.

وتهدف هذه املوافقة اإىل التاأكد من مدى مطابقة املعدات الطرفية 

اأو التجهيزات الراديوكهربائية مع اخل�صائ�ض التقنية املو�صوعة 

على اأ�صا�ض املعايري الدولية واخل�صائ�ض الوطنية.

و هكذا، وافقت الوكالة، خالل �صنة 2013، على 1208 معدا طرفيا 

جديدا، منها 1033 جتهيز راديو كهربائي.

8- مراقبة حتويل احلركة الهاتفية
متعهدي  قبل  من  اإليها،  املقدمة  ال�صكاوى  عقب  الوكالة،  قامت 

ع�رشة  �صبع  همت  مراقبة  بعمليات  لالت�صالت،  العامة  ال�صبكات 

�رشكة تقع بكل من الدار البي�صاء و�صال ي�صتبه يف حتويلها للحركة 

الهاتفية الدولية. 

النيابة  م�صالح  مع  وثيق  بتعاون  التحقيقات،  مبا�رشة  متت  وقد 

العامة املخت�صة. ومت اإبالغ متعهدي ال�صبكات املعنيني وال�صلطات 

الق�صائية املخت�صة بنتائج هذه التحقيقات.

4-8 الرتخي�س للمحطات الراديو كهربائية واملوافقة 
على املعدات

1- رخ�سة املحطة الراديوكهربائية
كل  ا�صتغالل  يتم  العمل،  بها  اجلاري  القانونية  للن�صو�ض  طبقا 

بناء  الطائرة  اأو  ال�صفن  ظهر  على  حممولة  راديوكهربائية  حمطة 

على الرتخي�ض امل�صبق للوكالة. وخالل �صنة2013، تلقت الوكالة 

اأكرث من 1636 طلبا مقدما من مالكي ال�صفن و اأكرث من 189 طلبا 

بالن�صبة للطائرات، متت معاجلتها بالكامل.

توزيع النتائج حسب املدن
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4-9 الت�رصيح بتقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة

4،13%. ويعود �صبب هذه  اأي بزيادة  الوكالة،  479 ت�رشيحا جديدا بتقدمي خدمة ذات قيمة م�صافة لدى  2013، مت ت�صجيل  خالل �صنة 

الزيادة اإىل املراقبة املنتظمة التي تقوم بها م�صالح الوكالة بعدد من املدن للتاأكد من مدى قانونية الت�صاريح التي يتوفر عليها مقدمو 

اخلدمات ذات القيمة امل�صافة. و قد همت عمليات املراقبة هذه 527 مقدم خدمة.

ون�صري هنا اإىل تراجع عدد نوادي الأنرتنت جراء املناف�صة وتعدد العرو�ض التي يقدمها متعهدو الت�صالت. وتتوزع احلظرية الإجمالية 

املكونة من 2651 ت�رشيحا على النحو التايل :

املعدات الطرفية والتجهيزات الراديوكهربائية املوافق عليها من لدن الوكالة
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توزيع التصاريح حسب نوع اخلدمة
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”.ma“  4-11 تدبري اأ�سماء نطاق الإنرتنت
 

 ”.ma“للمغرب الأنرتنت  نطاق  ا�صم  تدبري  مهمة  الوكالة  تتوىل 

 .”ma.“ وت�رشف، باخل�صو�ض، على �صوق اإعادة بيع اأ�صماء النطاق

مقدما   )32( وثالثني  لإثني  الت�رشيح  مت   ،2013 �صنة  متم  وعند 

 .”ma.“ النطاق   اأ�صماء  ت�صجيل  ت�صويق  اأجل  من  اخلدمات  لهذه 

وتتلقى الوكالة وتعالج ال�صكاوى التي يتقدم بها اأ�صحاب و مقدمو 

خدمات اأ�صماء النطاق.

ومن جانب اآخر، تتوىل الوكالة تتبع ن�صاط مقدمي اخلدمة هوؤلء 

وت�صهر باخل�صو�ض على احرتام " ميثاق الت�صمية" الذي ينظم ا�صم 

النطاق الوطني. 

كمـا تـقـوم الوكـالــة بامل�صـادقــة امل�صبقــة على ت�صجيــل اأ�صمــاء 

اأو  املـحـجـوزة  باملـ�صـطـلـحـات  تـتعـلـق  التـي   ،  ”ma.“ النطاق 

املمـنـوعـة اأو تـلـك الـمـطـلــوبـــة تـحــت الـتـمـديـــدات الو�صـفــيــة ،

من  التي  الأ�صماء  اأخــيــــرا  و   »press.ma» «.ac.ma» «.gov.ma«

�صاأنها امل�صا�ض بحقوق امللكية الفكرية للغري.

وتتلقى، اأي�صا، الوكالة وتعالج طلبات املعلومات املتعلقة بتدبري 

التدبري  عمليات  ببع�ض  املتعلقة  “.ma”؛وال�صكاوى  النطاق  ا�صم 

كنقل اأ�صماء النطاق بني مقدمي اخلدمات اأو حتيني املعطيات  و 

كذلك امل�صاكل ذات طبيعة تقنية كالت�صكيل )configuration( اأو 

4-10  نظم املعلومات بالوكالة

خا�صة  اأهمية  ذات  امل�صاريع  بع�ض  اإجناز   ،2013 �ضنة  �ضهدت 

بداخل  املعلومات  تاأمني  و  ال�صيطرة  على  تاأثريها  اإىل  بالنظر 

الوكالة.

املعلوماتي  الر�صيد  لت�صنيف  درا�صة  اإجناز  مت  الإطار،  هذا  ويف 

بالوكالة، ت�صمنت اإجراء جرد مل�صادر املعلومات وتعيني ما�صك 

ح�صا�صيتها  حيث  من  حمايتها  م�صتوى  حتديد  و  وت�صنيفها.  لها 

اأ�صا�ض  على  املالئمة  ال�صالمة  تدابري  و�صع  و  ا�صتخدامها  و�صياق 

معايري التوافر وال�رشية والتمامية والقتفاء.

املعلومات  مركز  اإن�صاء  م�رشوع  يت�صمن  اأخرى،  جهة  من 

اأداة لتحمل املعطيات ومعاجلة  اإحداث  " بالوكالة   Infocentre"
املوؤ�رشات و اإحداث اجلداول البيانية بكيفية اآلية مع تر�صيد م�صل�صل 

وت�صهيل  اخلطاأ  هام�ض  من  اأمكن،  ما  التقليل،  مع  هذا،  الإحداث 

احل�صول على تاريخ البيانات القطاعية.

اأن يتيح  و �صيمكن لهذا النظام الآيل لتوحيد وا�صتغالل البيانات، 

للوكالة تقييم �صوق الت�صالت و قيادته و تتبعه على نحو اأف�صل. 

 لدى، فاإن الهدف من اإحداث مركز املعلومات "Infocentre" هو 

متكني اأ�صحاب القرار بالوكالة من معطيات متنا�صقة وتوفري اأداة 

جداول  و  اإح�صاءات  ا�صتخراج  من  متكن  ومتطورة  مرنة  حتليل 

بيانات قطاعية.

توزيع مراكز النداء املصرح بها حسب املدن
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واملوا�صالت  بالربيد  املتعلق   24.96 رقم  القانون  لأحكام  طبقا 

كما مت تعديله وتتميمه بالقانون رقم 29.06، تتوىل الوكالة مهام 

ال�صلطة الوطنية لعتماد ومراقبة امل�صادقة اللكرتونية. 

غري اأنه مبقت�صى املو�صوم رقم 509-11-2 بتاريخ 22 �صوال 1422 

 3 بتاريخ   2-82-673 املر�صوم  يتمم  الذي   )2011 �صبتمرب   21(

يناير 1983 بتنظيم اإدارة الدفاع الوطني واإحداث املديرية العامة 

املديرية  اىل  الخت�صا�ض  هذا  اأ�صند  فقد  املعلومات،  نظم  لأمن 

املذكورة.

اإعداد  مت  الذي  اجلديد  القانوين  الإطار  على  املوافقة  انتظار  ويف 

مع  بت�صاور   ،2011 �صنة  نهاية  منذ  الوكالة  قبل  من  مقت�صياته 

الهيئات املعنية، ظلت الوكالة، متار�ض هذه املهام، خا�صة، تتبع 

على  والرد  املعتمد  الإلكرتونية  امل�صادقة  خدمات  مقدم  ن�صاط 

اعتماد  على  احل�صول  يف  يرغبون  فاعلني  عن  ال�صادرة  الطلبات 

كمقدمي خدمات امل�صادقة الإلكرتونية.

و لهذا الغر�ض، قامت الوكالة بتتبع اإجناز خطة العمل املنبثقة عن 

امل�صادقة  خدمات  مقدم  اأن�صطة  مطابقة  مدى  من  التحقق  مهمة 

نهاية  يف  فيها  البدء  مت  التي  املغرب،  بريد  املعتمد،  الإلكرتونية 

�ضنة 2012. و قد �صملت خطة العمل هذه التو�صيات التي يجب على 

بريد املغرب اأن يقوم بتنفيذها وفق روزنامة زمنية متفق ب�صاأنها.

منذ �ضهر يناير 2014، مل تعد هذه املهام من اخت�صا�ض الوكالة و 

مت نقلها اإىل املديرية العامة لأمن نظم املعلومات التابعة لإدارة 

الدفاع الوطني، 

4-13  الثقة الرقمية

2005، من  اأعدته الوكالة، �صنة  مكن م�رشوع الثقة الرقمية، الذي 

اأف�صل، من خالل  الإ�صكاليات املرتبطة باملو�صوع، ب�صكل  ح�رش 

ثالثة حماور وهي :

اأمن ال�صبكات و نظم املعلومات والتبادل الإلكرتوين ؛• 

حماية احلياة اخلا�صة واملعطيات ال�صخ�صية ؛• 

مكافحة اجلرمية الإلكرتونية.• 

املتعلق   08-09 رقم  القانون  اأحكام  مع  للمطابقة  بالن�صبة 

بحماية الأ�صخا�ض الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع 

ال�صخ�صي، ون�صو�صه التطبيقية، اأودعت الوكالة 23 ت�رشيحا و 31 

طلب ترخي�ض لدى الهيئة الوطنية ملراقبة وحماية املعطيات ذات 

الطابع ال�صخ�صي.

حتديد املعايري )paramétrage( على م�صتوى منطقة "نظام ا�صم 

.whois اأو على م�صتوى » ma. » لـ DNS النطاق" اأو ما يعرف بـ

واملرتبطة   ”.ma“ النطاق  باأ�صماء  املتعلقة  النزاعات  حل  يتم 

املحمية  اخلدمة  بعالمات  اأو  التجارية  اأو  ال�صناعية  بالعالمات 

العاملية  املنظمة  اأعدته  ق�صائي  غري  نظام  اإطار  يف  باملغرب 

مع  بتعاون  الوكالة،  و�صعت  الإطار،   هذا  ويف  الفكرية.  للملكية 

املكتب املغربي للملكية ال�صناعية والتجارية واملنظمة العاملية 

للملكية الفكرية، نظام للم�صطرة البديلة لف�ض مثل هذه النزاعات.

هذه  مو�صوع   »  venteprivee.ma  « النطاق  ا�صم  كان  هكذا،  و 

املطالب  ال�صخ�ض  لفائدة  نقله  2013، ق�صد  �صنة  امل�صطرة، خالل 

به.

 « النطاق  اأ�صماء  لتدبري  جديدة  حمورية  قاعدة  و�صع  اإطار  يف  و 

 ،2011 �صنة  اأبريل  �صهر  يف  الوكالة،  اأعلنت  ".املغرب"،  و   »  ma.

على ا�صت�صارة من اأجل اختيار متعهد لأ�صماء النطاق “ma.”، حيث 

مل ت�صفر هذه ال�صت�صارة عن اختيار متعهد لهذه العملية ي�صتجيب 

ملجموع ال�رشوط الإدارية و التقنية املطلوبة.

بعد ذلك، اعتمدت الوكالة، �صنة 2013، على مقاربة جديدة لختيار 

متعهد لأ�صماء النطاق “ma.”  عرب  ا�صت�صارة اأخرى بناء على دفرت 

حتمالت ين�ض على مرحلتني لتقدمي اخلدمة :

اأ�صماء •  متعهد  يقوم  التي  و  التنفيذ  مرحلة  الأوىل:  املرحلة 

لتدبري  املحورية  القاعدة  ت�صميم  بتاأمني  خاللها  النطاق 

اإقامتها و  اقتنائها و  ".املغرب" و  “ma.”  و  النطاق  اأ�صماء 

اختبارها ؛

املرحلة الثانية: مرحلة ال�صتغالل و التي يقوم متعهد اأ�صماء • 

املحورية  للقاعدة  اليومي  التدبري  بتاأمني  خاللها  النطاق 

التي مت اإحداثها.

للقاعدة  كم�صتغل  املغرب  ات�صالت  بتعيني  الوكالة  قامت  وقد 

املحورية اجلديدة لتدبري اأ�صماء النطاق “ma.” ، حيث مت التوقيع، 

القاعدة  ا�صتغالل هذه  و  اإحداث  تروم  اتفاقية  الطرفني، على  بني 

املحورية اجلديدة لأ�صماء النطاق “ma.”  و ".املغرب". 

ال�صلة،  ذات  التنظيمية  اجلوانب  اأخرى، و يف ما يخ�ض  من جهة 

الذي ينظم  التنظيمي  الوكالة على مراجعة وتبني الإطار  �صتعمل 

اأ�صماء النطاق “ma.”  و على حتديد الإطار  املالئم لأ�صماء النطاق 

باحلرف العربي ".املغرب" وذلك بت�صاور مع الفاعلني املعنيني.

4-12  امل�سادقة الإلكرتونية و الت�سفري
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�صجلت �صنة 2013 موا�صلة تطور الولوج  وا�صتعمال خدمات الت�صالت، ل �صيما الأنرتنيت والهاتف املتنقل. 

وبن�صبة منو �صنوية تقدر بـ 45.97%، بلغت حظرية الأنرتنيت قرابة �صتة )06( ماليني م�صرتك، حمققة بذلك ن�صبة نفاذ تقارب 17.6% من 

ال�صاكنة.

يتيح  و املعطيات، مما  ال�صوت  تزاوج بني  التي  الثالث، وباخل�صو�ض اخلدمات  الأنرتنيت من اجليل  لدينامية عرو�ض  النمو  و يعزى هذا 

للم�صتعمل الولوج ب�صهولة للعرو�ض بدون التزام وبحركية تامة.

بالن�صبة للهاتف املتنقل، فقد �صجل دينامية قوية من حيث ا�صتعمال خدمات ال�صوت واملعطيات. كما عرفت �صنة 2013، مقارنة مع �صنة 

النخفا�ض  اإىل  الرتفاع  هذا  يرجع  و  املر�صلة.  الق�صرية  الن�صية  للر�صائل  بالن�صبة   %59.4 و  الدقائق  من   %23.2 قدره  ارتفاعا   ،2012
املتوا�صل يف اأ�صعار الهاتف املتنقل والثابت وخدمات الأنرتنيت.

1- الهاتف الثابت
مليون خالل �صنة 2012، اأي برتاجع قدره %10.8  بر�صم �صنة 2013، بلغت احلظرية الإجمالية للهاتف الثابت 2.9 مليون م�صرتك مقابل 3.3 

خالل �صنة واحدة.

و بلغ الهاتف الثابت بتنقل حمدود 1.36 مليون م�صرتك اأي ما يقارب ن�صف حظرية امل�صرتكني يف الهاتف الثابت.

وعلى اإثر هذا النخفا�ض، انتقلت ن�صبة نفاذ الهاتف الثابت من 10.08% نهاية 2012 اإىل 8.9% متم �صنة 2013.

تطور أسواق االتصاالت
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كما تراجعت حظرية الهاتف الثابت بتنقل حمدود خالل ال�صنوات الأربع الأخرية، بخالف الهاتف الثابت العادي الذي عرف تطورا اإيجابيا.

يبني توزيع حظرية امل�صرتكني يف الهاتف الثابت ما بني املقيمني واملهنيني واملخادع الهاتفية تراجعا طفيفا يف ح�صة املقيمني لفائدة 

املهنيني، حيث يو�صح اجلدول الآتي بـاأن امل�صرتكني املقيمني يحتلون �صدارة ال�صوق با�صتحواذهم على ن�صبة 83.67% من جمموع احلظرية، 

متبوعني بامل�صرتكني املهنيني بن�صبة 14.88% و باملخادع الهاتفية بن�صبة %1.45.

تطور و ن�سبة النفاذ اإىل الهاتف الثابت

التطور ال�سنوي و توزيع حظرية الهاتف الثابت
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20062007200820092010201120122013

83,67%85,33%85,66%85,37%84,49%82,11%80,4%64,2%ح�سة امل�سرتكني املقيمني

14,88%13%11,68%10,75%11,01%12,54%12,9%%,23%ح�سة امل�سرتكني املهنيني

1,45%1,67%2,67%3,88%4,50%5,35%6,7%12,4%ح�سة املخادع الهاتفية 

العدد الإجمايل خلطوط 

الهاتف الثابت
1.266.1192.393.7672.991.1583.516.2813.749.3643.566.0763.279.0542.924.861

تطور احلركة الهاتفية ال�سادرة للهاتف الثابت*

مع نهاية 2013، ميتلك املتعهد "وانا كوربوريت Wana Corporate" ح�صة قدرها 51.62% من �صوق الهاتف الثابت، متبوعا باملتعهد 

ات�صالت املغرب بن�صبة 47.33% و يليهما املتعهد ميدي تيلكوم بن�صبة %1.05.

و خالفا لالنخفا�ض الذي تعرفه حظرية امل�صرتكني يف الهاتف الثابت، تظل احلركة الهاتفية الثابتة، تقريبا، يف نف�ض امل�صتوى مقارنة مع 

4640 مليون دقيقة م�صجلة منوا طفيفا �صنويا ن�صبته %1.48. �ضنة 2012، اإذ بلغت حركة الهاتف الثابت ال�صادرة، �صنة 2013، 

* ابتداء �صنة 2007، ميثل هذا الرقم احلركة الهاتفية ال�صادرة عن �صبكات الهاتف الثابت والهاتف الثابت بتنقل حمدود.

عرف ال�صتعمال املتو�صط ال�صهري ال�صادر عن كل زبون للهاتف الثابت ارتفاعا ن�صبته 13% ما بني متم �صنة 2012 و نهاية �صنة 2013، 

منتقال من 111 اىل 125 دقيقة يف ال�صهر.
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تطور ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون للهاتف الثابت
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تطور العائد املتو�سط للدقيقة يف ال�سبكة الثابتة

�صجل �صعر مكاملات الهاتف الثابت الذي يقا�ض بالعائد املتو�صط للدقيقة تراجعا، حيث انتقل من 0.79 درهم دون احت�صاب الر�صوم، مع 

نهاية �صنة 2012، اإىل 0.69 درهم دون احت�صاب الر�صوم، مع متم 2013، اأي بانخفا�ض قدره %13.
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تطور ون�سبة نفاذ الهاتف املتنقل

ح�س�س �سوق الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالثة )دجنرب 2013(

اإىل غاية �صنة 2013، يهيمن املتعهد ات�صالت املغرب على حظرية الهاتف املتنقل بن�صبة قدرها 42.85%  مقابل 29.18% للمتعهد ميدي 

تليكوم و 27.97% للمتعهد وانا كوربريت.

27,97%

42,85%

29,18%

Üô¨ŸG ä’É°üJG

Ωƒµ«∏J …ó«e

âjôHQƒc ÉfGh

�صنة  9 نقاط خالل  بـ  املتنقل منوا  الهاتف  نفاذ  ن�صبة  كما حققت 

مقابل   ،2013 �صنة  نهاية  عند   ،%129،13 بلغت  حيث  واحدة، 

119،97%، نهاية 2012.

2- الهاتف املتنقل
يوا�صل �صوق الهاتف املتنقل منوه، حيث بلغ 42.4 مليون م�صرتك، 

مع متم �صنة 2013، مقابل 39 مليون م�صرتك، نهاية �صنة 2012، اأي 

ارتفاع �صنوي يقدر بـ %8.73.
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مقارنة مع ال�صنة الفارطة، �صجلت ح�ص�ض كل من املتعهَدين ات�صالت املغرب وميدي تليكوم انخفا�صا )2.92- نقطة بالن�صبة لت�صالت 

– نقطة بالن�صبة مليدي تلكوم( و ذلك لفائدة املتعهد وانا كوربريت )3.27+ نقطة( املغرب و 0.35 

ويو�صح الر�صم البياين الآتي النمو الف�صلي حلظرية الهاتف املتنقل لكل متعهد على حدة خالل �صنة 2013.

مل يطراأ اأي تغيري ملحوظ على توزيع م�صرتكي الهاتف املتنقل بالأداء امل�صبق والالحق.

و يبقى الأداء امل�صبق مهيمنا على �صوق الهاتف املتنقل بن�صبة 94.98% حتى نهاية �صنة 2013 )مقابل 95.22% خالل �صنة 2012(.

و خالل �صنة 2013، عرف كالهما ارتفاعا �صنويا، قدره 14.38% بالن�صبة لالأداء امل�صبق و 8.45%  بالن�صبة لالأداء الالحق.

و يو�صح الر�صم البياين التايل النمو الف�صلي حلظرية الهاتف املتنقل ح�صب نظام الفوترة :

التطور الف�سلي لتوزيع الأداء امل�سبق و الالحق يف حظرية الهاتف املتنقل �سنة 2013 
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تطور احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة للهاتف املتنقل 

تطورحركة الر�سائل الن�سية الق�سرية ال�سادرة عرب الهاتف املتنقل

عرفت حركة الر�صائل الن�صية الق�صرية ال�صادرة منًوا كبرًيا قدره 59.36% مقارنة مع �صنة 2012، لتبلغ ما يناهز 11.3 مليار ر�صالة خالل 

�ضنة 2013.

ويبني الر�صم البياين التايل التطور ال�صنوي حلركة الر�صائل الن�صية الق�صرية ال�صادرة عرب الهاتف املتنقل :

ارتفع ال�صتعمال املتو�صط ال�صهري ال�صادر عن كل زبون يف ال�صبكة املتنقلة، ما بني نهاية �صنتي 2012 و 2013، من 75 اإىل 83 دقيقة يف 

�صهر لكل زبون، اأي بارتفاع قدره 11%. و بالن�صبة لالأداء امل�صبق، ارتفع ال�صتعمال املتو�صط بن�صبة 13% اإذ انتقل من 53 اإىل 60 دقيقة 

يف ال�صهر. فيما عرف الأداء الالحق انخفا�صا قدره 10% بحيث انتقل من 541 دقيقة اإىل 488 دقيقة يف ال�صهر.
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جتاوزت احلركة ال�صوتية ال�صادرة  للهاتف املتنقل 40 مليار دقيقة، خالل �صنة 2013، م�صجلة بذلك منوا قدره 23.22% مقارنة مع �صنة 

.2012
و يعر�ض الر�صم البياين التايل منو احلركة الهاتفية ال�صوتية ال�صادرة للهاتف املتنقل :
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عرفت �صنة 2013 انخفا�صا يف الأ�صعار قيا�صا على العائد املتو�صط للدقيقة، بحيث انتقل من 0.53 درهم )دون احت�صاب الر�صوم(، نهاية �صنة 2012، 

اإىل 0.41 درهم )دون احت�صاب الر�صوم( نهاية 2013، اأي بانخفا�ض قدره 23%.

تطور ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف الهاتف املتنقل

تطور العائد املتو�سط للدقيقة ل�سبكة الهاتف املتنقل 
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تطور و ن�سبة النفاذ ل�سبكة الأنرتنيت 
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و كما بلغت ن�صبة النفاذ، داخل اأو�صاط ال�صاكنة حتى نهاية 2013، 

ن�صبة %17.58.

3- الأنرتنيت
يوا�صل �صوق الأنرتنيت خطه الت�صاعدي بن�صبة منو �صنوي قدرها 

45.97% و بحظرية تناهز 5،8 ماليني م�صرتك عند متم �صنة 2013. 

بح�صة  ال�صوق  على  الثالث  اجليل  من  الأنرتنيت  م�صرتكو  ويهيمن 

تبلغ 85.5% من احلظرية الإجمالية عند نهاية �صنة 2013، مقابل 

82.73% خالل �صنة 2012، اأي بنمو �صنوي يقدر بـ %50.86.
3.27 مليون  الثالث من  انتقلت حظرية امل�صرتكني من اجليل  و قد 

م�صرتك مع متم �صنة 2012 اإىل ما يناهز 5 ماليني م�صرتك مع حلول 

نهاية �صنة 2013.

كما انتقل م�صرتكو الأنرتنيت من اجليل الثالث يف خدمة " املعطيات 

نهاية  غاية  اإىل  م�صرتك   1.581.118 اإىل    "Data Only   - فقط 

بني  يزاوجون  الذين  امل�صرتكني  حظرية  انتقلت  حني  يف   ،2013
ال�صوت و املعطيات اإىل 3.357.383 م�صرتك. و تبلغ، على التوايل، 

عند نهاية �صنة 2013، ح�ص�ض الولوج من نوع "�ضوت + معطيات" 

و "معطيات فقط" يف حظرية الأنرتنيت من اجليل الثالث الإجمالية 

.%32.02 67.98% و 
كما يالحظ نف�ض الرتفاع بالن�صبة للولوج اإىل �صبكة الأنرتنيت عرب 

ADSL  الذي �صجل منوا يقدر بـ 22.62%  مقارنة مع �صنة 2012، 
 ،2013 �صنة  نهاية  مع   ،ADSL خدمة  يف  امل�صرتكني  عدد  بلغ  اإذ 

835.884 م�صرتك، مقابل 681.673 م�صرتك �صنة 2012.
يعادل  ب�صبيب   ADSL خدمة  عرب  لالأنرتنيت  الولوج  وميثل 

Mbits/s 4 و ما فوق، مع نهاية 2013، ن�صبة 99.41% من حظرية 
خدمةADSL  الإجمالية.
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توزيع حظرية الأنرتنيت بح�سب نوع الولوج )دي�سمرب 2013(

”.ma“ تطور عدد اأ�سماء النطاق

يربز الر�صم البياين التايل توزيع امل�صرتكني يف خدمة الأنرتنيت بح�صب نوع الولوج :
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و�صهدت، �صنة 2013، تطوًرا يف البنيات التحتية التقنية التي تتيح 

�صعات  عرفت  حيث   الأنرتنيت،  ل�صتعمال  ال�رشيع  النمو  مواكبة 

ال�رشيط العابر الدويل منواً �صنوًيا كبرًيا بن�صبة 54.89%، اإذ انتقلت 

Mbps، عند  Mbps، يف نهاية 2012، اإىل 412.000  من 266.000 

متم �صنة 2013.

خدمة  يف  زبون  لكل  ال�صهرية  املتو�صطة  للفاتورة  بالن�صبة  اأما 

الأنرتنيت، فقد انخف�صت من 42 درهم )دون احت�صاب الر�صوم(، يف 

نهاية 2012، اإىل 36 درهم )دون احت�صاب الر�صوم( يف نهاية 2013، 

اأي بانخفا�ض قدره %14.

الفاتورة  انخف�صت هذه  الثالث، فقد  لالأنرتنيت من اجليل  بالن�صبة 

من 27 درهم )دون احت�صاب الر�صوم(، يف نهاية 2012، اإىل 21 درهم 

)دون احت�صاب الر�صوم(، مع نهاية 2013،  اأي بانخفا�ض يبلغ %22.

جهتها،  من  انخف�صت،   ،ADSL عرب  الأنرتنيت  يخ�ض  فيما  و 

الفاتورة املتو�صطة ال�صهرية لكل زبون من 111 درهم )دون احت�صاب 

الر�صوم( اإىل 98 درهم )دون احت�صاب الر�صوم( خالل نف�ض الفرتة، اأي 

بانخفا�ض قدره %12.

”.ma“ 4- اأ�سماء النطاق
مت  التي   ”.ma“ النطاق  اأ�صماء  عدد  بلغ   ،2012 �صنة  متم  عند 

اأي   ،2012 نهاية  يف  ا�صم،   46.806 مقابل  ا�صم   50.945 ت�صجيلها 

بزيادة قدرها 8.84%  خالل �صنة واحدة.
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توزيع حظرية ا�سم املجال “ma.” ح�سب التمديدات) دي�سمرب 2013(

يف نهاية �صنة 2013، تتوزع اأ�صماء النطاق “ma.” كالتايل :

.press.ma 0,8%

.gov.ma 1,1%

.ac.ma 1,2%

.org.ma 1,4%

.net.ma 1,7% 

.co.ma 5,4%

11,6%88,4%
.ma iôNCG äÉ«ª°ùe
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ث الميداني المتعلق بتكنولوجيا اإلعالم 

نتائج البح
سنة 2013

سم 
سر بر

صال لدى األ
واالت
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تنجز الوكالة كل �صنة بحثا ميدانيا يتعلق بالولوج وا�صتعمال 

املوؤ�رشات  معرفة  اإىل  يرمي  والت�صال،  الإعالم  تكنولوجيا 

الإعالم  تكنولوجيا  وا�صتعمال  والولوج  التجهيز  تخ�ض،  التي 

والت�صال من طرف الأ�رش والأفراد باملغرب.

مبدى  البحث  اهتم  فقد  العا�رشة،  الن�صخة  لهذه  بالن�صبة 

وا�صتعمال  التوا�صل الجتماعي  �صبكات  م�صاركة املغاربة يف 

�صلك  كما  ال�صباب.  طرف  من  والت�صال  الإعالم  تكنولوجيا 

الدويل  الحتاد  دليل  يف  الواردة  اجلديدة  التو�صيات  البحث 

ا�صتعمال  و  الولوج  "قيا�ض  حول   )2014 )ن�صخة  لالت�صالت 

تكنولوجيا الإعالم والت�صال من طرف الأ�رش والأ�صخا�ض" من 

اأجل املالئمة مع املعايري الدولية يف هذا امل�صمار.

وقد مت هذا البحث امليداين من خالل ا�صتطالع ال�صاكنة امل�صتهدفة 

�ضنة(   65 اإىل   12 )من  العمر  من  البالغني  املغاربة  بني  من 

والذين  بالكهرباء  املزود  القروي  اأو  احل�رشي  بالو�صط  القاطنني 

�صمل  وقد  للمغرب.  واجلهوية  الجتماعية  ال�رشائح  خمتلف  ميثلون 

لل�صاكنة  اأ�رشة تنتمي   1823 ال�صتمارات،  البحث، من خالل توزيع 

امل�صتهدفة خالل الفرتة املمتدة ما بني 27 فرباير و 26 من مار�ض 

.2014
املتنقل  والهاتف  الثابت  الهاتف  امليداين  البحث  هذا  نتائج  تهم  و 

اخلدمات  وكذا  الأنرتنيت  ل�صبكة  وبالولوج  باحلوا�صيب  والتجهيز 

واخلدمات  الجتماعية  وال�صبكات  الإلكرتونية  )التجارة  اجلديدة 

الإلكرتونية  الإدارة  وخدمات  املحمول  الهاتف  طريق  عن  البنكية 

التجهيز وا�صتعمال تكنولوجيا  والتطبيقات املحمولة(، عالوة على 

الإعالم والت�صال لدى ال�صباب.

نتائج البحث الميداني المتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال لدى األسر برسم سنة 2013
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< الهاتف الثابت
الو�صط  من  كل  يف  الثابت،  بالهاتف  الأ�رش  جتهيز  معدل  وا�صل 

احل�رشي والقروي، انخفا�صه ليبلغ ن�صبة 26% من الأ�رش يف �صنة 

يعرفه  الذي  املتوا�صل  النخفا�ض  اإىل  الأمر  هذا  ويعزي   .2013
 )%13( الأ�رش  يجهز  اأ�صبح  الذي  حمدود  بتنقل  الثابت  الهاتف 

اخلدمة  تظل  و   .)%16( العادي  الثابت  الهاتف  من  اأقل  بن�صبة 

الهاتفية ال�صبب الرئي�صي الذي يدفع بالأ�رش للح�صول على الهاتف 

الثابت، )94% �ضنة 2013(، بالرغم من اأن الولوج ل�صبكة الأنرتنيت 

اأ�صبـح �صبـبــا تتـزايــد اأهميـتـه لتجهيــز الأ�صـر بالهـاتــف الثابــت

)59% من الأ�رش تقتني اخلدمة الهاتفية الثابتة للولوج لالأنرتنيت(. 

بالن�صبة للعديد من الأ�رش، مل يعد �رشوريا التوفر على جهاز هاتف 

ثابت نظرا لوجود الهاتف املتنقل كبديل لذلك. فهناك فقط ن�صبة 

8% من الأ�رش غري املجهزة حتذوها الرغبة يف التوفر على جهاز 
هاتف ثابت خالل ال�صنة املقبلة.

< الهاتف املتنقل

�صجلت ن�صبة التجهيز بالهاتف املتنقل، خالل �صنة 2013، ارتفاعا 

 12 العمر ما بني  البالغني من  الأ�صخا�ض  93% من  لتبلغ  طفيفا 

نفاذ  ن�صبة  و�صجلت  بالكهرباء.  املزودة  املناطق  يف  �صنة  و65 

�صنة  مع  مقارنة  اعتدال  اأكرث  تطورا  الأفراد  لدى  املتنقل  الهاتف 

2012، بارتفاع قدره نقطة واحدة. 
ذكية،  هواتف  على  يتوفرون  الذين  الأفراد  ن�صبة  ت�صاعفت  كما 

مقارنة مع �صنة 2012، لتبلغ ن�صبة 33% اأي مبجموع يناهز 7.4 

 .)2012 �صنة  خالل  جهاز  مليون   3.6  (  2013 �صنة  جهاز  مليون 

اأو  الو�صطني احل�رشي  املهم يف كل من  الرتفاع  هذا  ُلوحظ  وقد 

القروي. غري اأن التفاوت بني الو�صط احل�رشي، الذي تبلغ فيه ن�صبة 

الأفراد املتوفرين على هاتف ذكي من بني اأولئك الذين يتوفرون 

فيه هذه  تبلغ  )الذي  القروي  الو�صط  و   ،%40 على هاتف حممول 

الن�صبة 21%( يظل مهما. 

و ميتلك الأفراد الذين يتوفرون على الأقل على خط هاتفي متنقل 

واحد، يف املتو�صط، 1.22 بطاقة SIM، بارتفاع طفيف مقارنة مع 

�ضنة 2012 )1.15 بطاقة SIM(. و تبني نتائج هذا البحث امليداين 

واحدة   SIM بطاقة  من  اأكرث  على  يتوفرون  الأفراد  من   %17 اأن 

�ضنة 2013، مقابل 13% ال�صنة التي قبلها.

< احلوا�سيب
اأو  اللوحية  بالأجهزة  اأو  باحلوا�صيب  الأ�رش  جتهيز  ن�صبة  �صجلت 

 3.2 اأي   %47 لتبلغ  جديدا  ارتفاعا   ،2013 �صنة  خالل  معا،  هما 

مليون اأ�رشة. و يتعلق الأمر مبعدل جتهيز ت�صاعف باأزيد من اأربع 

�صنوات  ع�رش  قبل  معاينته  متت  التي  املعدل  مع  مقارنة  مرات 

)11% خالل �صنة 2004(. وبالرغم من تقل�ض الفارق بني الو�صطني 

تبقى جد  باحلوا�صيب  التجهيز  ن�صبة  اأن  القروي، غري  و  احل�رشي 

مهمة يف الو�صط احل�رشي )59% مقابل 36% يف الو�صط القروي(.

حني  يف  حا�صوبني،  متتلك  الأ�رش  من   %26 ن�صبة  هناك  اأنه  كما 

تتوفر ن�صبة 13% من الأ�رش على ثالثة )03( حوا�صيب اأو اأكرث. ويف 

املجموع، تبلغ ن�صبة الأ�رش التي تتوفر على اأكرث من جتهيز واحد 

39%. و كمعدل، متتلك كل اأ�رشة 1.4 حا�صوب.
حظرية  من   %9 ن�صبة  اللوحية  الأجهزة  متثل  جهتها،  ومن 

احلوا�صيب، اأي بن�صبة تزيد بنقطتني مقارنة مع �صنة 2012 و ب�صبع 

نقاط مع �صنة 2011.

اقتناء  اأو  ا�صتبدال  اإما  املغربية  الأ�رش  من   %22 ن�صبة  تعتزم  و 

حا�صوب خالل �صنة 2014، كما ترغب ن�صبة 8% من هذه الأ�رش يف 

اقتناء جهاز لوحي خالل ال�صنة املقبلة.

حا�صوب  لقتناء  الرئي�صي  العائق  يظل   ،2012 �صنة  غرار  على  و 

اأو جهاز لوحي هو عدم وجود احلاجة اإليهما، اإذ ي�صري ما يقارب 

من ن�صف الأ�رش غري املجهزة )48%( اإىل اأن عدم التزود بحا�صوب 

لأجل  اإليهما  احلاجة  انعدام  عامل  اإىل  يعزى  لوحي  بجهاز  اأو 

اقتنائهما.  و جتدر الإ�صارة اإىل اأن عامل ال�صعر اأ�صبح ُيَثاُر، ب�صكل 

عن  بقليل  تزيد  التي  املجهزة،  غري  الأ�رش  قبل  من  تدريجيا،  َيقل 

الثلث )1/3(، كعامل يحد من اقتناء احلوا�صيب.

< �سبكة النرتنيت
 ،2013 �صنة  ارتفاعه،  الأ�رش  لدى  الأنرتنيت  نفاذ  معدل  وا�صل 

الأ�رش  اأزيد من ربع  و يتوفر   .%46 ليبلغ  7 نقاط،  بزيادة قدرها 

املغربية القاطنة بالو�صط القروي على ولوج لالأنرتنيت باملنزل.

و تبلغ ن�صبة الأ�رش املغربية التي تتوفر على ولوج لالأنرتنيت عرب 

خط متنقل 40%، مقابل 34% �ضنة 2012، فيما متتلك ن�صبة %11  

منها الولوج لالأنرتنيت عرب خط ثابت. و من املفرت�ض اأن يعرف 

�صنة  خالل  جديد،  من  مهما،  ارتفاعا  باملنزل  لالأنرتنيت  الولوج 

2014، اإذ اأن ن�صبة 22% من الأ�رش غري املجهزة عربت عن رغبتها 
يف التوفر على خط للولوج لالأنرتنيت من هذا النوع خالل ال�صنة 

املقبلة. اإ�صافة اإىل اأن 70% من بني هذه الأ�رش، تف�صل الولوج عرب 

خط هاتفي متنقل.
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 5 اأعمارهم ما بني  56% من الأفراد الذين ترتاوح  و هناك ن�صبة 

�صنوات و 74 �صنة �صبق لهم الولوج، على الأقل ملرة واحدة، ل�صبكة 

فرد  مليون   16.3 جمموعه  ما  اأي  ال�صنة،  هذه  خالل  الأنرتنيت 

و   .2012 �صنة  مع  مقارنة  فرد   700.000 قدرها  بزيادة  تقريبا، 

الأنرتنيت  �صبكة  م�صتعملي  من   %52 ن�صبة  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

يلجون يوميا اإليها، يف حني اأن ن�صبة 17% منهم تلج، على الأقل 

ملرة واحدة يف الأ�صبوع، لها.

و تظل اأهم ال�صتعمالت التي يلجاأ اإليها م�صتعملو �صبكة الأنرتنيت، 

خالل �صنة 2013، هي امل�صاركة يف ال�صبكات الجتماعية )%74( 

 )%72( املتعددة  الو�صائط  ذات  املحتويات  حتميل  و  م�صاهدة  و 

وا�صتعمال خدمات املرا�صالت الفورية )%57(.

.

< التجارة الإلكرتونية
باقتناء  فرد   750.000 يقارب  ما  قام   ،2013 �صنة  خالل 

م�صرتياتهم، ملرة واحدة اأو عدة مرات، عرب �صبكة الأنرتنيت. و من 

املفرت�ض اأن يوا�صل هذا الإقبال ارتفاعه، ذلك اأن ن�صبة م�صتعملي 

الأنرتنيت الذين عربوا عن رغبتهم يف القيام بعمليات ال�رشاء عرب 

الأنرتنيت قد ارتفعت ب�صكل كبري، من 16% �ضنة 2012 اإىل %29 

خالل هذه ال�صنة.

البنكية  العمليات  و  املحمولة  التطبيقات   >
عرب الهاتف املتنقل

قام اأزيد من ربع )27%( الأفراد الذين يتوفرون على هاتف ذكي 

با�صتعمال تطبيق حممول خالل �صنة 2013، مقابل 12% فقط �صنة 

.2012

اأ�صبح  التطبيقات  النوع من  ا�صتعمال هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 

منت�رًشا بالو�صط احل�رشي )34%( اأكرث منه بالو�صط القروي )%9(. 

بتحميل   )%96( امل�صتعملني  من  ال�صاحقة  الأغلبية  قامت  كما 

بال�صبكات  املتعلقة  التطبيقات  حتتل  حيث  جمانية،  تطبيقات 

الجتماعية ال�صدارة بن�صبة 35%، متبوعة بو�صائل الت�صلية )%28( 

و تليهما خدمات الت�صال )%24(.

قيامها  املواطنني  من   %2 ن�صبة  اأكدت   ،2012 �صنة  خالل  و 

با�صتعمال خدمة الأداء اللكرتوين عرب الهاتف املتنقل، يف حني 

اأن ن�صبة جد �صئيلة منهم التجاأت اإىل هذا النوع من الأداءات خالل 

�ضنة 2012.

< خدمات الإدارة الإلكرتونية
الإدارة  خدمات  الأنرتنيت  م�صتعملي  من   %9 ن�صبة  ا�صتعملت 

الإلكرتونية خالل �صنة 2013. و يعترب ربح الوقت ال�صبب الرئي�صي 

هوؤلء  ن�صف  يقارب  ملا  بالن�صبة  اخلدمات  هذه  ا�صتعمال  وراء 

امل�صتعملني )%45(.

 )%61( الإدارة  خدمات  م�صتعملي  من  كبرية  ن�صبة  اأبدت  قد  و 

باأكرث  اأي  مايل،  مبقابل  اخلدمات  هذه  من  ال�صتفادة  ا�صتعدادها 

ارتفعت  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   .2012 �صنة  مع  مقارنة  نقطة   11 من 

النوع من  الأداء مقابل ال�صتفادة من هذا  قدرة امل�صتعملني على 

اأبدى ما يقارب من ن�صف   ،2013 اأنه، خالل �صنة  اخلدمات، ذلك 

الأفراد )49%( ا�صتعدادهم لأداء ما بني 5 دراهم و 20 درهما.

< ال�سبكات الجتماعية
اإىل  يوميا،  الأنرتنيت،  �صبكة  م�صتعملي  من   %49 قرابة  وجلت 

بالن�صبة  ال�صاأن  كان  كما   ،2013 �صنة  خالل  الجتماعية  املواقع 

ل�صنة 2012 )50%(. لكن هذا ال�صتعمال �صبه اليومي يظل مرتفعا 

الو�صط  مع  مقارنة    )%57( احل�رشي  الو�صط  يف  كبري  ب�صكل 

القروي)%22(.

كما وجلت ن�صبة 39% من هوؤلء امل�صتعملني لل�صبكات الجتماعية 

ما بني �صاعة واحدة )01( و �صاعتني )02( يوميا خالل �صنة 2013، 

حيث قام ما يناهز عن ن�صفهم )52%( با�صتعمال جهاز حا�صوب 

مكتبي، يف حني اأن ن�صبة 48% منهم ا�صتعملت احلا�صوب املحمول 

و ن�صبة 35% قامت با�صتعمال الهاتف املتنقل.

< ال�سباب و تكنولوجيا الإعالم و الت�سال
جتب الإ�صارة اإىل اأنه مت توجيه الأ�صئلة املتعلقة با�صتعمال و�صائل 

اأحد  اإىل  12 �صنة،  اأقل من  الإعالم و الت�صال من طرف الأطفال، 

الأبوين اأو الو�صي عليهم.

هاتفا  املغاربة  ال�صباب  من   %16 ن�صبة  امتلكت   ،2013 �صنة  يف 

ا�صتعمال  بكيفية  درايتها  منهم   %55 ن�صبة  اأكدت  فيما  متنقال 

احلا�صوب.

�صنة،   12 عن  يقلون  الذين  الأطفال،  ن�صف  زهاء  ا�صتعمل  قد  و 

)47%(، الأنرتنيت خالل �صنة 2013، ن�صبة كبرية منهم )50%( يف 

الو�صط احل�رشي مقابل )40%( بالو�صط القروي. و قد مت الرتخي�ض 

لأزيد من الربع منهم )28%( بال�صتعمال الفردي لالأنرتنيت خالل 

باملواقع  متواجدة  منهم   14% ن�صبة  كانت  واأخريا،   .2013 �ضنة 

الو�صط  يف  اأهمية  اأكرث  يكون  التواجد  هذا  اأن  حيث  الجتماعية، 

احل�رشي )17%( منه يف الو�صط القروي )%7(.
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الخدمة األ
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7-1 حالة تنفيذ برامج اخلدمة الأ�صا�صية

 )PACTE( يهدف برنامج تعميم الولوج اإىل و�صائل الت�صالت

اإىل ن�رش خدمات الهاتف و الأنرتنيت على م�صتوى 9263 منطقة 

قروية، تدعى املناطق البي�صاء، اأي تلك التي تنعدم فيها و�صائل 

الولوج اإىل �صبكات الت�صالت. وقد مت اعتماد هذا الربنامج من 

طرف جلنة تدبري اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت خالل �صنة 2006.

و قد قامت هذه اللجنة باإ�صناد اإجناز هذا الربنامج للفرتة املرتاوحة 

و  املغرب  ات�صالت  الأربعة:  املتعهدين  اإىل  و2011   2008 بني  ما 

ميدي تليكوم و �صيميكوم و �صباي�ض كوم كالتايل:

الخدمة األساسية و تقليص الهوة الرقمية
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PACTE عدد املناطق املربمج تغطيتها �سمن برنامج

املجموع2008200920102011

15002530173515737338ات�سالت املغرب

434409375981316ميدي تليكوم

8888�سيميكوم

9898�سباي�س كوم

8840*2120293921101671املجموع

املكلفني  املتعهدين  طريق  تعرت�ض  التي  ال�صعوبات  ملواجهة  و   

باإجناز هذا الربنامج، �صيما تلك املتعلقة بحيازة العقارات لإيواء 

الأعمدة و املحطات الأ�صا�صية و كذا م�صاكل كهربة املواقع الواجب 

تغطيتها، قررت جلنة تدبري اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت منحهم 

مهلة ا�صافية تنتهي يف 31 من دي�صمرب 2013 بدل من 31 دي�صمرب 

ال�صلطات  من  دعما  ملتم�صة  م�صبقا،  حتديدها  مت  التي   2011
العمومية.

و بتاريخ 31 دي�صمرب 2013، يو�صح اجلدول، بعده، حالة التغطية 

ال�صنوات  بر�صم   PACTE برنامج  �صمن  املدرجة  املناطق  لهذه 

الأربع :

* ي�صكل هذا الرقم املناطق التي مت اإ�صناد تغطيتها من طرف جلنة تدبري اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت.
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و يو�صح اجلدول التايل مدى تقدم اإجناز امل�صاريع املدرجة �صمن برنامج PACTE و املوكولة اإىل املتعهدين �صيميكوم و �صباي�ض كوم 

اللذان ي�صتعمالن تكنولوجيا من نوع VSAT، بر�صم �صنة 2008 : 

عدد املناطق التي متت تغطيتها يف الآجال عدد املناطق املربجمة بر�سم �سنة 2008

8844�سيميكوم

980�سباي�س كوم

و بعد اإحاطتها علما بالتاأخر امل�صجل يف اإجناز امل�صاريع من لدن 

هذين املتعهدين، كلفت جلنة تدبري اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت 

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت مببا�رشة م�صطرة �صحب اإجناز 

و142   )PACTE( برنامج  بر�صم  املتبقية  منطقة   423 تغطية 

منطقة )44+98( التي مل تتم تغطيتها يف الآجال املحددة و بطرح 

تغطية  ق�صد  ال�صاحة  على  املتواجدين  املتعهدين  لدى  ا�صت�صارة 

املناطق املذكورة و كذا املناطق الأخرى غري املغطاة من طرف 

متعهدي VSAT و البالغ عددها 565 منطقة.

تقدمي  و  الوكالة  طرف  من  طرحها  مت  التي  لال�صت�صارة  تبعا  و 

هذه  قررت  للموا�صالت،  الأ�صا�صية  اخلدمة  تدبري  للجنة  نتائجها 

اإ�صناد   ،2013 مايو   14 بتاريخ  املنعقدة  دورتها  خالل  الأخرية، 

اإجناز تغطية 565 منطقة قروية املتبقية اإىل املتعهد ميدي تليكوم، 

و على اخل�صو�ض لإحداث �صبكة للهاتف املتنقل من اجليلني الثاين 

و الثالث، و ذلك داخل اأجل �صنتني )02( انطالقا من �صنة 2014.

تكنولوجيا  تعميم  م�صاريع  تنفيذ  حالة   2-7
الإعالم و الت�صال

مت متويل ثالثة )03( م�صاريع تندرج �صمن خمطط "املغرب الرقمي 

2013" من طرف �صندوق اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت. و يتعلق 
الأمر بالربامج التالية :

الولوج  تعميم  اإىل  يرمي  الذي   :  "INJAZ اإجناز-   " برنامج 

لتكنولوجيا الإعالم لفائدة طلبة التعليم العايل؛

: الذي يهدف   "  CAC "اإحداث مراكز الولوج اجلمعاتية-  برنامج 

اإىل اإحداث 400 مركز ولوج جمعاتي » CAC « لتكنولوجيا الإعالم 

و الت�صال.

م�صاعدة  تاأمني  اإىل  ي�صبو  الذي   :  "NAFID@ "نافدة  برنامج 

مالية لالأ�صاتذة ق�صد متكينهم من الولوج لتكنولوجيا الإعالم و ل 

�صيما ل�صبكة الأنرتنيت.

"INJAZ -1 - برنامج "اإجناز
و  اجلامعي  التعليم  من  الثاين  ال�صلك  لطلبة  الربنامج  هذا  يتيح 

 10.000" مبادرة  مع  �رشاكة  لها  التي  املوؤ�ص�صات  يف  امل�صجلني 

الأنرتنيت  خدمة  يف  �صنوي  ا�صرتاك  على  احل�صول  من  مهند�ض" 

املتنقل و على حا�صوب حممول، مقابل دعم مادي يتحمله �صندوق 

اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت، وفق املقاربة التالية:

دعم ل يتعدى �صقفه 1200 درهم مع احت�صاب الر�صوم مُينح • 

لكل طالب م�صتفيد للح�صول على ا�صرتاك يف خدمة الأنرتنيت 

املتنقل ذات �صبيب عال ملدة �صنة واحدة. و ل ميكن ملبلغ 

هذا الدعم اأن يتعدى ن�صبة 85%  من املبلغ الإجمايل للخدمة؛

درهم •   3600 بني  ما  احلا�صل  الفارق  �صقفه  يتعدى  ل  دعم 

اأجل  مع احت�صاب الر�صوم و املبلغ املمنوح لكل م�صتفيد من 

�صنة،  ملدة  عال  �صبيب  ذات  الأنرتنيت  خدمة  يف  ال�صرتاك 

ُيدفع لكل طالب م�صتفيد لقتناء حا�صوب حممول. و ل ميكن 

املوافق  املبلغ  من   %85 ن�صبة  يتعدى  اأن  الدعم  هذا  ملبلغ 

ل�صعر احلا�صوب املحمول.

املتعلق  "اإجناز"،  برنامج  من  الأول  ال�صطر  انطالقة  اأُعطيت  قد  و 

بال�صنة اجلامعية 2009/2010، بتاريخ 14 نوفمرب 2009 و انتهت 
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من   %89 ن�صبة  ا�صتفادة  ال�صطر  هذا  �صهد  و   .2010 اأبريل   30 يف 

الطلبة امل�صتوفني لل�رشوط املطلوبة من عرو�ض "اإجناز".

و اعتبارا لهذه النتائج، قررت اللجنة اإعطاء انطالقة ال�صطر الثاين 

لل�صطر  املقاربة  نف�ض  و  ال�رشوط  نف�ض  وفق  الربنامج،  هذا  من 

امل�صجلني  التقنيات  و  العلوم  الدكتوراه يف  طلبة  و متكني  الأول، 

يف مراكز درا�صات الدكتوراه من ال�صتفادة من هذا الربنامج خالل 

الأ�صطر املقبلة منه.

املتعلق  الربنامج  هذا  من  الثاين  ال�صطر  انطالقة  اإعطاء  مت  قد  و 

الذي   2010 اأكتوبر   23 بتاريخ   2010/2011 اجلامعية  بال�صنة 

ا�صتمر لغاية 28 يناير 2011. و خالل هذا ال�صطر الثاين، مت حتديد 

طالب،   13.500 يف  املطلوبة  لل�رشوط  امل�صتوفني  الطلبة  عدد 

ا�صتفاد فعليا 83% منهم.

"اإجناز" خالل هذين  و اعتبارا للنجاح الباهر الذي لقيه برنامج 

ال�صطرين و اعتمادا على احلما�ض و الرغبة الذي خلقهما لدى طلبة 

التعليم العايل، قررت اللجنة �صالفة الذكر، يف اإطار تفعيل خمطط " 

املغرب الرقمي 2013"، تعميمه على خمتلف �صعب التعليم العايل 

العمومي و بالتحديد :

الطلبة امل�صجلون باملا�صرت و بالدكتوراه يف جميع املوؤ�ص�صات • 

اجلامعية ؛

الطلبة امل�صجلون ابتداء من ال�صنة الثالثة يف كليات الطب و • 

ال�صيدلة و كليات طب الأ�صنان و املدار�ض الوطنية للتجارة 

العليا  املدار�ض  و  للرتجمة  فهد  امللك  مدر�صة  و  الت�صيري  و 

لالأ�صاتذة و املوؤ�ص�صات العمومية للتعليم العايل غري التابعة 

للجامعات.

و عليه، فقد اأعطيت انطالقة ال�صطر الثالث من هذا الربنامج، بر�صم 

2011 و انتهت  21 نوفمرب  2012/2011 بتاريخ  ال�صنة اجلامعية 

يوم 28 فرباير 2012. و خالل هذا ال�صطر، ا�صتفاد حوايل 86% من 

الطلبة امل�صتوفني لل�رشوط املتطلبة من عرو�ض هذا الربنامج.

يف ما يخ�ض ال�صطر الرابع، الذي اأُعطيت انطالقته يف �صهر مار�ض 

من   %80 ا�صتفادة  عرف  فقد   ،2013 يونيو  �صهر  لغاية  و   2013
الطلبة امل�صتوفني لل�رشوط املتطلبة من عرو�صه.

2 - برنامج اإحداث "مراكز الولوج اجلمعاتية 
"CAC

ال�صطر  اإحداث  للموا�صالت  الأ�صا�صية  اخلدمة  تدبري  جلنة  اأ�صندت 

و  �صيميكوم  للمتعهدين  مركز   100 اأي  الربنامج،  هذا  من  الأول 

�صباي�ض كوم، اللذين ي�صتعمالن تكنولوجيا الت�صالت عرب الأقمار 

ال�صناعية من نوع )VSAT(، مقابل ميزانية حمددة يف 80 مليون 

ولة من �صندوق اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت. درهم، مُمَ

و يف متم دي�صمرب 2013، مكنت حالة تنفيذ م�رشوع هذا الربنامج، 

بر�صم ال�صنة الأوىل من اإجنازه،  من اإحداث 74 مركزا موزعة على 

ال�صكل التايل : 

من  ال�صناعية  الأقمار  عرب  الت�صالت  ب�صبكة  مغطاة  مركزا   50

الهاتف  خدمات  توفري  اأجل  من  �صيميكوم  للمتعهد   ،VSAT نوع 

و الأنرتنيت ؛

24 مركزا مغطاة ب�صبكة الت�صالت عرب الأقمار ال�صناعية من نوع 

VSAT للمتعهد �صباي�ض كوم لتوفري خدمات الهاتف و الأنرتنيت.

هذان  واجهها  التي  العملية  ال�صعوبات  على  الطالع  بعد  و 

بهذه  ال�صاكنة  اهتمام  عدم  و  امل�رشوع،  هذا  اإجناز  املتعهدان يف 

املراكز بالنظر اإىل تطور اخلدمة الهاتفية املتنقلة على اخل�صو�ض، 

قررت اللجنة �صالفة الذكر، خالل دورتها الأخرية املنعقدة بتاريخ 

14 مايو 2013، ما يلي :

اإرجاء اإجناز الأ�صطر املقبلة من هذا الربنامج ؛• 

اجلمعاتية"، •  الولوج  "مراكز  برنامج  لآثار  بتقييم  القيام 

بتن�صيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة وال�صتثمار والقت�صاد 

عملي،  و  متجان�ض  و  دقيق  ب�صكل  حتديد،  لإعادة  الرقمي 

�رشوط و �صكليات تفعيله و اإعادة طرحه من جديد و ذلك يف 

اإطار امليزانية املر�صودة له.

"NAFID@ - 3 - برنامج "نافذة
اخلدمة  تدبري  جلنة  قررت   ،GENIE برنامج  مواكبة  اإطار  يف 
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الأ�صا�صية للموا�صالت منح دعم لكل ا�صرتاك يف خدمة الأنرتنيت 

لفائدة املنخرطني يف موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�ض للنهو�ض بالأعمال 

الجتماعية للرتبية و التكوين ملدة ثالث )03( �صنوات.

 )150.000( األف  خم�صني  و  ملائة  املمنوح  الدعم،  هذا  ُحدد  قد  و 

يف  �صهرا،   )36( ثالثني  و  �صتة  فرتة  على  اأق�صى،  ك�صقف  منخرط 

480 درهم �صنويا لكل  اأو  )40( درهم �صهريا لكل منخرط  اأربعني 

منخرط.

و قد مت تبليغ هذا القرار اإىل موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�ض امل�صار اإليها 

اأعاله و اإىل املتعهدين الثالثة: ات�صالت املغرب و ميدي تيلكوم و 

وانا كوربريت. كما مت اإعداد اتفاقيات اخلدمة الأ�صا�صية املتعلقة 

املتعهدين  و  الوكالة  طرف  من  توقيعها  و  العملية  هذه  باإجناز 

املذكورين.

وبتاريخ 31 دي�صمرب 2013، متكن 150.000 منخرط من ال�صتفادة 

من عملية "NAFID@،"  بح�صب املعلومات املر�صلة من موؤ�ص�صة 

حممد ال�صاد�ض املذكورة.

�صندوق  يتحمله  كان  الذي  املايل  الدعم  مبلغ  ا�صتنفاذ  مت  قد  و 

اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت، وفقا لكيفيات تدبري هذا امل�رشوع. 

GENIE 4 - برنامج
ي�صكل برنامج GENIE اإحدى املكونات الأ�صا�صية لال�صرتاتيجية 

الوطنية "املغرب الرقمي 2013" حيث يرمي اإىل تعميم تكنولوجيا 

الربنامج،  هذا  يتمحور  و  الرتبية.  جمال  يف  الت�صال  و  الإعالم 

الذي اأعطيت انطالقته بداية �صنة 2006، حول اأربعة )04( حماور:

البينة التحتية : جتهيز و ربط 9260 موؤ�ص�صة تعليمية )ابتدائي و 

اإعدادي و ثانوي( ب�صبكة الأنرتنيت.

تكوين الأ�ساتذة : تكوين اأكرث من مائتي األف )200.000( �صخ�ض 

)مديرو املوؤ�ص�صات و املفت�صون و الأ�صاتذة( يف جمال املعلوميات 

و ا�صتعمال تكنولوجيا الإعالم و الت�صال يف جمال الرتبية.

املوارد الرقمية : اإحداث خمترب وطني للموارد الرقمية و كذا بوابة 

اإمداد  وطنية لتكنولوجيا الإعالم و الت�صال يف جمال الرتبية و 

كل املوؤ�ص�صات التعليمية باملوارد الرقمية البيداغوجية.

و  التوا�صل  عرب  احلا�صل  التحول  مواكبة   : ال�ستعمال  تطوير 

التح�صي�ض و تقا�صم املمار�صات اجليدة.

البنيات التحتية :

و  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأعطت  التحتية،  البنيات  حمور  لإثراء 

التكوين املهني، يف �صنة 2013، انطالقة العديد من الأورا�ض :

ال�صت�صارة لأجل ربط 7694 موؤ�ص�صة تعليمية ب�صبكة النرتنيت ؛

متعددة  بحقيبة   9588 بـ  موؤ�ص�صة   9106 لتجهيز  عرو�ض  طلب 

الو�صائط ؛

متعددة  بقاعات  تعليمية  موؤ�ص�صة   1429 لتجهيز  عرو�ض  طلب 

الو�صائط.

التكوين :

% من   70 GENIE، مت تكوين  الطريق لربنامج  تطبيقا خلارطة 

الأ�صاتذة و املديرين و املفت�صني اأي 151.558 من اأ�صل 208.000 

حمورية  قاعدة  اإحداث  مت  اآخر،  جانب  من  و  م�صتهدف.  �صخ�ض 

 Massive Open « حتت تقنية "E-learning" للتعليم الإلكرتوين

التكوين  من  الأ�صاتذة  لتمكني   »  Online Courses-MOOCs
عن بعد.

املوارد الرقمية :

مت اقتناء موارد رقمية توافق 90 % من م�صامني الربامج الدرا�صية. 

من جانب اآخر، مت تكوين 600 مفت�ض ل�صتعمال املوارد الرقمية. و 

قد قام هوؤلء املفت�صون بتاأطري ع�رشين األف )20.000( اأ�صتاذ حول 

هذه الدعائم.

كما مت اأي�صا اإحداث املخترب الوطني للموارد الرقمية و كذا البوابة 

الوطنــيــة لتكنـولـوجـيــا الإعــالم و الت�صــال يف جمــال الرتبـيــة

.» www.taalimtice.ma «

تطوير ال�ستعمال :

و  البيداغوجية  الأطر  مع  للتوا�صل  ُقرب  ور�صة  مائتي  تنظيم  مت 

حت�صي�صها باأهمية تكنولوجيا الإعالم و الت�صال يف جمال الرتبية. 

تكنولوجيا  ل�صتعمال  وطني  مر�صد  اخلط  على  و�صع  مت  كما 

 ،)ONUTICE( يدعى  الرتبية،  جمال  يف  الت�صال  و  الإعالم 

بداخل املخترب الوطني �صالف الذكر.
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8-1 املعهد الوطني للربيد و املوا�سالت

املوا�صالت مدر�صة عمومية عليا  و  للربيد  الوطني  املعهد  ُيَعد 

بتكوين  ُيعنى  و   1961 �صنة  اإحداثها  مت  املهند�صني  لتكوين 

املهند�صني و الأطر العليا يف ميدان الت�صالت و تكنولوجيات 

التكوين  و  العلمي  البحث  اأي�صا يف ميدان  ي�صاهم  الإعالم كما 

امل�صتمر. و اأ�صبح املعهد، منذ �صنة 2008، ع�صوا �صمن جمموعة 

املدار�ض العليا بفرن�صا.

و تتمحور اأولويات الروؤية ال�صرتاتيجية للمعهد الوطني للربيد 

و املوا�صالت كالتايل :

1 - �سلك مهند�سي الدولة
مت، يف �صنة 2013، منح �صهادة مهند�ض الدولة يف تكنولوجيات 

الإعالم للدفعة الع�رشون )20( ت�صم 196 مهند�صا للدولة. و قد 

�صاعف املعهد من عدد الطلبة املهند�صني املكونني ابتداء من 

2000-2001 حيث حافظ على هدفه املتمثل  ال�صنة اجلامعية 

يف تكوين 200 مهند�ض يف ال�صنة.

التكوين و البحث : المعهد الوطني للبريد و المواصالت و مركز برمجيات الحاسوب
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على  ترتكز  التخ�ص�صات  متعدد  تعليم  �صيا�صة  املعهد  نهج  و 

بيداغوجية  متجددة و حية وفق املبادئ التالية :

حت�صيل املعارف العلمية والتقنية  و الأ�صا�صية ) معارف و • 

فهم حلقل وا�صع من العلوم الأ�صا�صية: الريا�صيات و الفيزياء 

و املعلوميات الخ...(

من •  التمكن  و  التخ�ص�صات  يف  املعارف  لتح�صيل  موؤهالت 

مناهج و و�صائل املهند�ض؛

اأو •  الوطني  امل�صتوى  على  �صواء  املعرفية  للحقول  املالئمة 

و  البتكاري  البعد  و  املقاولة  ثقافة  خلق  خالل  من  الدويل 

البحث و التكوين ذي البعد الدويل؛

و •  جمتمعي  و  )�صخ�صي  املجتمعي  و  الإن�صاين  البعد  تطوير 

بيئي من خالل الندوات و الأن�صطة الدرا�صية املوازية...(.

2 - تداريب م�ساريع نهاية الدرا�سة
يواكب املعهد تطور قطاع الت�صالت و تكنولوجيات الإعالم عرب 

الت�صالت.  و  الإعالم  تكنولوجيات  املهند�صني يف جمال  تكوين 

الثالثة  ال�صنة  يف  املهند�صني  الطلبة  تهييئ  و  باإعداد  يقوم  كما 

لولوج �صوق ال�صغل من خالل تنظيم تداريب مهنية ملدة اأربعة )04( 

اأ�صهر يف اإطار م�صاريع نهاية الدرا�صة.

و بر�صم ال�صنة اجلامعية 2013/2012، تلقى املعهد مائة و ثالث 

�رشكات  تعترب  و  الدرا�صة.  نهاية  م�صاريع  لإجناز  عر�صا  �صتني  و 

اخلدمات و الهند�صة املعلوماتية و امل�صنعون و �رشكات خدمات 

الت�صالت و متعهدو �صبكات الت�صالت و قطاع ترحيل اخلدمات 

الدرا�صة  نهاية  م�صاريع  لإجناز  طلبا  الأكرث  القطاعات  بني  من 

بن�صب ُحددت تباعا يف 28% و 27% و 8% و 12% من عرو�ض 

هذه امل�صاريع.

و تتعلق املوا�صيع التي يتطرق اإليها الطلبة يف هذه امل�صاريع، يف 

و  املعلوماتي  التطوير  و  التقريرية  بالإعالميات  الأحيان،  غالب 

�صبكات الأنرتنيت و الت�صالت املتنقلة و الربط البيني و ال�صبكات 

.JAVA/J2EE،SQL والربجمة املعلوماتية

ميدان  يف  التطوير  و  بالبحث  النهو�س   -  3
الت�سالت و تكنولوجيات الإعالم.

ميدان  يف  التطوير  و  للبحث  الوطني  النظام  يف  املعهد  ي�صاهم 

الت�صالت و تكنولوجيات الإعالم عرب :

البحث •  اأن�صطة فرق  STRS لتوحيد  اإحداث خمترب للبحث يف 

التابعة له؛

ت�صجيع الأ�صاتذة الباحثني باملعهد على امل�صاركة يف برامج • 

و  التخ�ص�صات  تعدد  على  ترتكز  التي  التطوير  و  البحث 

التكامل و العمل اجلماعي؛

بها، •  معرتف  الدكتوراه  لتح�صري  مدار�ض  مع  �رشاكات  خلق 

بتعاون مع خمتربات البحث معتمدة؛

�صيما •  ل  التطوير،  و  البحث  م�صاريع  يف  �رشاكات  خلق 

الوطني  امل�صتوى  على  املوا�صالت  �صبكات  متعهدي  مع 

و  الإعالم  تكنولوجيا  قطاع  يف  تن�صط  التي  املقاولت  و 

اجلامعات و مدار�ض املهند�صني الوطنية و الدولية؛

اإحداث مركز درا�صات الدكتوراه يف الت�صالت و تكنولوجيا • 

.)CEDOC 2TI(  الإعالم

 Soft Centre 8-2 مركز برجميات احلا�سوب

منذ ن�صاأته و املركز يطمح اإىل خلق "ج�رش البتكار" ما بني عامل 

البحث للجامعات يف جمال الربجميات و عامل املقاولة احلرة يف 

الت�صاركية  املقاربة  هذه  اأعطت  قد  و  الإعالم.  تكنولوجيا  جمال 

نتائج ملمو�صة كالتايل:

مهند�صا •  طالبا   37( جامعيا  موردا   )50( خم�صني  اإ�رشاك 

طالبا  و  باحثا   13 و  الدرا�صة  نهاية  م�صاريع  ينجزون 

 )15( ع�رشة  خم�ض  من  ينحدرون  بحث(  ر�صالة  يح�رشون 

موؤ�ص�صة جامعية ؛

اأجنزت •  التي  الدرا�صة  نهاية  م�صاريع  من   %49 توظيف  مت 

من  منها   5 ا�صتفادت  للمركز،  التطوير  و  للبحث  كم�صاريع 

ح�صلت  التي  املقاولت  لدى  للمركز  التكنولوجية  املواكبة 

على هذه ال�صفقة ب�صفة نهائية.

خالل •  املركز،  متوقع  ا�صتند  هذه،  النمو  دينامية  اإطار  يف  و 

�ضنة 2013، على مبداأ ت�صنيع م�صل�صل تطوير "مركز املهارات 

 Skill Center for Mobile  – املحمولة  للتطبيقات 

Applications" التابع له.
 • 10 لفائدة  التطوير  و  للبحث  13 م�رشوعا  املركز  اأجنز  قد  و 

مقاولت، منها مقاولة واحدة اأجنبية و 9 مقاولت وطنية يف 
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تكنولوجيا الإعالم ) مقاولت جد �صغرية اأ�صا�صا(، عن طريق 

م�صاريع  من   %64 من  يتكون  جامعيا  موردا   14 توظيف 

نهاية الدرا�صة و 35% من باحثني و طلبة يح�رشون ر�صائل 

بحث ينحدرون من 8 موؤ�ص�صات جامعية.

خا�صة  املهمة،  املوا�صيع  ملختلف  املركز  تطرق  فقد  هكذا،  و 

امل�صاريع التي تخ�ض القطاع التكنولوجي 'التطبيقات املحمولة"، 

تتوزع كالتايل :

 • Thales Air System SAS �رشكة  لفائدة  حممول  تطبيق 

 outil graphique de( البيانية  اخلرائط  لر�صم  اأداة  يهم 

نظام  حتت  اجلوية  املالحة  لتطبيقات   )cartographie
اأندرويد ؛

؛•  QWEB Technologies: درا�صة اجلدوى 
حلول الأداء الآين عرب الهاتف املحمول P2P ؛• 

موجه •  للمقاولت  حممول  تطبيق   ،Mobiblanc Bus
 CRM : Customer( العمالء  مع  العالقة  تدبري  نحو 

Relationship Management( ؛
مع )Agrégateur( ملحتوى الويب •  Ipadian-CNRST، جُمَ

و اخلدمة املتنقلة )Mash Up( ؛

ُمَولف �صوتي )synthétiseur vocal( للغة العربية الدارجة • 

لفائدة �رشكة Dial Technologies ؛

لفائدة •  الدارجة  العربية  للغة  ال�صوتي  للتعرف  تقنية  حلول 

�رشكة Dial Technologies ؛

املعدات •  و   OS اأنظمة  )بني  التوافق  درا�صة   :Adria B&T
الطرفية( لو�صائط IHM بالن�صبة لإ�صدارات الويب و اخلدمة 

املتنقلة لتطبيق " Banque Directe Cross Canal" ؛

  ABC Solutions Mobile Content Rundring Engine؛• 

العالمات •  متعددة  الألعاب  ملباريات  ُمَولد  جدوى-  درا�صة 

على اخلط لفائدة �رشكة The Next Click ؛

درا�صة جدوى لفائدة �رشكة Commentis تتعلق مب�رشوع • 

Trippin و هو عبارة عن �صبكة اجتماعية موجهة للتو�صيات ؛
الدارالبي�صاء •  لبور�صة  املحمولة  التطبيقات  تطوير  مواكبة 

لدى  امل�صت�صارين  جمل�ض  كذا  و  للتاأمينات  وافا  ل�رشكة  و 

املقاولت التي ح�صلت على هذه ال�صفقة ب�صفة نهائية.
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 - 9
التعاون الدولي
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اأُ�صندت، خالل �صنة 2013، للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت 

وتقنية  الت�صالت  لتنظيم  العربية  الهيئات  �صبكة  رئا�صة 

الوكالة  نظمت  الإطار،  هذا  يف  و   .)AREGNET( املعلومات 

اأزيد من  الدورة احلادية ع�رشة لهذه ال�صبكة والتي �صارك فيها 

اثنتي ع�رشة دولة و اأزيد من خم�صني )50( م�صاركا.

الدويل  الحتاد  مع  وبتعاون  بالرباط  الوكالة،  نظمت  كما   

العربية  "للمجموعة  اجتماعا  العربية،  اجلامعة  و  لالت�صالت 

لدرا�صة  خ�ص�صت  بور�صة  م�صبوقا  التقيي�ض"،  بق�صايا  املكلفة 

التو�صيات ال�صادرة عن املوؤمترات الدولية املتخ�ص�صة الأخرية 

.)AMNT-CMTI( 2012 و التي عقدت خالل �صنة

 FTTH املنزل  لغاية  الب�رشية  الألياف  جمل�ض  من  بطلب  و 

هذا  الوكالة  واكبت  اإفريقيا،  �صمال  و  الأو�صط  ال�رشق  ملنطقة 

املجل�ض يف تنظيم الن�صخة اخلام�صة ملنتدى الألياف الب�رشية 

مبدينة مراك�ض حول مو�صوع " الألياف الب�رشية لغاية املنزل 

- العهد اجلديد للتحول الرقمي".

و على جانب اآخر، �صاركت الوكالة يف العديد من الجتماعات 

الدويل  لالحتاد  التابعة  العمل  جمموعات  و  الدرا�صة  جلان  و 

لالت�صالت، و ل �صيما :

لالت�صالت •  الدويل  للموؤمتر  التح�صريية  الجتماعات 

املندوبني  وموؤمتر   )CMR-15(  2015 ل�صنة  الراديوية 

املفو�صني ل�صنة PP-14( 2014( ؛

ملنظمي •  العاملية  للندوة  ع�رشة  الثالثة  الدورة  اأ�صغال 

الت�صالت )GSR-13( ؛

القمة العاملية ملجتمع املعلومات )SMSI( ؛• 

عامل الت�صالت لالحتاد الدويل لالت�صالت ؛• 

الدورة ال�صنوية ملجل�ض الحتاد الدويل لالت�صالت ؛• 

املوؤمتر العاملي للهاتف املتنقل )GSMA( ؛ • 

تنظيم •  لهيئات  الفرنكوفونية  لل�صبكة  ال�صنوي  الجتماع 

الت�صالت )FRATEL( و �صبكة هيئات تنظيم الت�صالت 

لدول البحر الأبي�ض املتو�صط EMERG، التي ت�صم هيئات 

تنظيم الت�صالت لدول ال�رشق الأو�صط و �صمال اإفريقيا.

التعاون الدولي

ال�صيد اأحمد �رشف الدين، م�صوؤول العالقات العربية و الإفريقية - ق�صم العالقات 

املنت�رش  الدين  عز  ال�صيد  الإت�صالت - م�رش،  لتنظيم  القومي  اجلهاز  الدولية، 

باهلل، مدير عام - الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت، و ال�صيد ميلود اأمزيان، 

كاتب دائم ل ARGNET، مبنا�صبة الدورة العادية 11 لل�صبكة. 
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الوكالة  بني  القائم  التعاون  اتفاقات  تنفيذ  اإطار  يف  و  كذلك، 

اأطر  قامت  ال�صديقة،  للدول  الت�صالت  تنظيم  هيئات  وبع�ض 

التكوين و  العديد من دورات  بتن�صيط   ،2013 �صنة  الوكالة، خالل 

الندوات، ل �صيما بال�صينغال.

تنظيم  هيئات  وفود  لفائدة  تدريبية  دورات  الوكالة  َنظمت  كما 

الت�صالت الإفريقية و ل �صيما لكل من بورندي و بوركينا فا�صو 

و البنني.

اأو جددت عدة  اأبرمت  الوكالة  اأن  اإىل  الإ�صارة  و يف الأخري، جتدر 

لكل  اأجنبية  الت�صالت  لتنظيم  هيئات  مع  للتعاون  اتفاقيات 

الكونغو  جمهورية  و  الربتغال  و  الأردن  و  غينيا  و  اجلزائر  من 

الدميوقراطية و ال�صينغال و تون�ض.

الدولية،  و  اجلهوية  املنظمات  من  العديد  يف  ع�صوا  بو�صفها  و 

�صاركت الوكالة، بانتظام، يف اجتماعات عمل و التن�صيق و اقت�صام 

اخلربات مع العديد من هيئات تنظيم الت�صالت و املتعهدين عرب 

اأرجاء العامل.

�صاركت  لالت�صالت،  الدويل  الحتاد  يف  ع�صوا  كذلك  بو�صفها  و 

الوكالة يف العديد من الجتماعات و اللجان و جمموعات العمل 

ملعايري  التطبيقي  "القيا�ض  غرار  على  تقنية،  جد  ق�صايا  حول 

جودة اخلدمة" و "جمموعة العمل املختلطة حول النطاق العري�ض 

املتنقل".

كما مت عقد، مبدينة الرباط خالل �صنة 2013، اجتماعني ثنائيني 

مع كل من الربتغال، من جهة،  و ا�صبانيا، من جهة اأخرى، بح�صور 

الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي-الب�رشي، من اأجل تن�صيق ترددات 

م�صاكل  حل  و  احلدودية  املناطق  يف  امل�صتغلة  الإذاعي  البث 

الت�صوي�ض التي تعاين منها بع�ض حمطات البث الإذاعي ال�صوتي.

الرباط، مع  للتن�صيق، مبدينة  اجتماع  ذلك، مت عقد  و مبوازاة مع 

املناطق  يف  امل�صتغلة  للرتددات  التخطيط  بخ�صو�ض  ا�صبانيا 

احلدودية من طرف متعهدي �صبكات الت�صالت املتنقلة للبلدين. 

بع�ض  لقت�صام  اتفاقيات  اإبرام  اإىل  الجتماع  هذا  اأف�صى  قد  و 

م�صاطر  اعتماد  و  املتعهدين  لدن  من  امل�صتغلة  اخلدمات  اأ�رشطة 

.GHz التن�صيق بالن�صبة لأ�رشطة MHz 900 و MHz 1800 و 2 

التح�سري للموؤمترات الدولية لالت�سالت

)CMDT-14 و PP-14 )

نوفمرب  �صهر  يف  املفو�صني،  للمندوبني  املقبل  املوؤمتر  �صينعقد 

2014، تطبيقا لد�صتور الحتاد الدويل لالت�صالت حيث �صيتطرق 
اإىل العديد من النقاط املتعلقة بتدبري الحتاد الدويل لالت�صالت 

و ماليته و كذا اإىل :

انتخاب الدول الأع�صاء التي �صت�صكل جمل�ض الحتاد ؛• 

؛ •  القطاعات  و مديري مكاتب  نائبه  و  العام  الأمني  انتخاب 

الثالثة بالحتاد ؛

انتخاب اأع�صاء جلنة لوائح الراديو.• 

لإعادة  تر�صيحها  املغربية  اململكة  قدمت  الإطار،  هذا  يف  و 

انتخابها بكل من جمل�ض الحتاد وجلنة لوائح الراديو.

اإ�صافة اإىل ذلك، �صيعقد املوؤمتر الدويل لتنمية الت�صالت، بدولة 

اعتماد  اإىل  يهدف  حيث   .2014 اأبريل  �صهر  يف  العربية  الإمارات 

تنمية  لقطاع  املقبلة  الأ�صغال  توجه  �صيحدد  جديد  عمل  خمطط 

الت�صالت لالحتاد الدويل لالت�صالت خالل فرتة الأربع �صنوات 

املقبلة.

املغربية، يف  للمملكة  بالن�صبة  التالية،  الرهانات  قد مت حتديد  و 

 : )PP-14( اأ�صغال موؤمتر املندوبني املفو�صني

تقرير جمموعة العمل ملجل�ض الحتاد الدويل لالت�صالت من • 

اأجل اعتماد د�صتور قار لالحتاد؛

تقرير لنف�ض املجموعة حول حكامة الأنرتنيت؛• 

العاملية •  القمة  عن  الحتاد  ملجل�ض  العمل  جمموعة  تقرير 

ملجتمع املعلومات؛

تتبع انتخابات ولوج منا�صب الإدارة بداخل الحتاد؛• 

انتخابات الدول الأع�صاء مبجل�ض الحتاد؛• 

انتخابات اأع�صاء جلنة لوائح الراديو.• 

 ،)CMDT-14( بالن�صبة للم�صاركة يف املوؤمتر الدويل لالت�صالت

فقد مت حتديد الرهانات التالية :

الأنرتنيت •  لربوتوكول  الرابع  الإ�صدار  من  النتقال  تدبري 

)IPV4( اإىل الإ�صدار ال�صاد�ض منه )IPV6 (؛

حت�صني الأمن ال�صيرباين ؛ • 

تقلي�ض الهوة فيما يخ�ض التقيي�ض ؛• 

الدرا�صات املتعلقة باملطابقة و اختبارات الت�صغيل البيني و • 

الربنامج امل�صتقبلي لعالمة الحتاد الدويل لالت�صالت ؛

من •  املعايري  و  الت�صال  و  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات 

اأجل حت�صني الولوج اإىل اخلدمات ال�صحية الإلكرتونية ؛



لالإ�صعاعات •  بالتعر�ض  املرتبطة  القيا�ض  م�صاكل 

الكهرومغناطي�صية ؛ 

تكنولوجيا املعلومات و الت�صال و البيئة و التغريات املناخية.• 

و نظرا لأهمية هذين املوؤمترين بالن�صبة للمغرب، فقد مت ت�صكيل جلنة 

وطنية لتح�صري و معاجلة كل اجلوانب ق�صد  اإعداد و توحيد املواقف 

اجلوانب  كذا  و  اأعمالها  بجدول  املدرجة  النقط  بخ�صو�ض  الوطنية 

ذات ارتباط بالرت�صيحات التي تقدمت بها اململكة املغربية لكل من 

جمل�ض الحتاد الدويل لالت�صالت و جلنة لوائح الراديو :

وزارة ال�صناعة و التجارة و ال�صتثمار و القت�صاد الرقمي ؛• 

وزارة ال�صوؤون اخلارجية و التعاون ؛• 

وزارة الت�صال ؛• 

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت ؛• 

الهيئة العليا لالت�صال ال�صمعي-الب�رشي ؛• 

ميدي •  و  املغرب  ات�صالت  املوا�صالت:  �صبكات  متعهدو  و 

تليكوم و وانا كوربوريت.

و قد كانت املهمة املوكولة اإىل هذه اللجنة هي معاجلة :

و •   )PP-14( املفو�صني  املندوبني  ملوؤمتر  امل�صمنة  اجلوانب 

املوؤمتر العاملي لتنمية الت�صالت )CMDT-14( ق�صد اإعداد 

اأعمال  بجدول  الواردة  النقاط  خمتلف  حول  الوطنية  املواقف 

هذين املوؤمترين ؛

اململكة •  بها  تقدمت  التي  بالرت�صيحات  ارتباط  ذات  اجلوانب 

جلنة  و  لالت�صالت  الدويل  الحتاد  جمل�ض  من  لكل  املغربية 

لوائح الراديو.

لكل  املغربية  اململكة  بها  تقدمت  التي  الرت�صيحات  يخ�ض  ما  يف 

من جمل�ض الحتاد الدويل لالت�صالت و جلنة لوائح الراديو، فقد مت 

القيام مبا يلي :

الدويل •  بالحتاد  الأع�صاء  الدول  حت�صي�ض  و  لالإخبار  حملة 

على  و  اجلهوية،  التح�صريية  الجتماعات  خالل  لالت�صالت 

اخل�صو�ض تلك املتعلقة باملجموعة العربية و باملوؤمتر العاملي 

لتنمية الت�صالت املقبل CMDT-14 ؛

يف •  املغربية  اململكة  اإجنازات  حول  ن�رشات  و  كتيبات  اإعداد 

جمال الت�صالت و حول مر�صحها للجنة لوائح الراديو ؛

�صيما •  ل  و  اجلهوية  التح�صريية  الجتماعات  يف  امل�صاركة 

الت�صالت  لتنمية  العاملي  املوؤمتر  اإعداد  اأجل  من  العربية، 

.)PP-14( و موؤمتر املندوبني املفو�صني )CMDT-14(

امل�صاركة يف الجتماعات التح�صريية اجلهوية و ل �صيما العربية، 

 )CMDT-14( من اأجل اإعداد املوؤمتر العاملي لتنمية الت�صالت

.)PP-14( و موؤمتر املندوبني املفو�صني
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و  ال�صلكية  ال�صبط للربيد و املوا�صالت  �صلطة  ال�صيدة زهرة دردوري، رئي�صة جمل�ض 

الوطنية  الوكالة  الدين املنت�رش باهلل، مدير عام -  ال�صيد عز  و  الال�صلكية- اجلزائر 

لتقنني املوا�صالت، مبنا�صبة توقيع الإتفاقية مع �صلطة ال�صبط للربيد و املوا�صالت 

ال�صلكية و الال�صلكية.
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التحديات،  من  العديد  املغربي  الت�صالت  قطاع  تعرت�ض 

اإىل  الإطار،  هذا  يف  الوكالة،  �صت�صعى  حيث   ،2014 �صنة  خالل 

الن�صو�ض  مراجعة  م�صاريع  و  الهيكلية  الأورا�ض  جميع  اإجناح 

الت�رشيعية و التنظيمية وفق الروزنامة املحددة.

و هكذا، تعتزم الوكالة اإمتام م�صطرة طلبات العرو�ض لأجل منح 

الور�ض،  الرابع، حيث يعترب هذا  الرتاخي�ض املتنقلة من اجليل 

احلكومية  القطاعات  خمتلف  مع  بت�صاور  اإجنازه  مت  الذي 

املعنية، مكونا اأ�صا�صيا للمخطط الوطني لتنمية ال�صبيب العايل 

و العايل جدا.

املنزل  لغاية  الب�رشية  الألياف  �صبكات  ن�رش  يخ�ض  فيما  اأما 

بالأمر  املعنيني  املتعهدين  مع  الوكالة  ف�صتت�صاور   ،)FTTH(

و  اإحداث  لها  �صيخ�صع  التي  التوجيهية  اخلطوط  حتديد  ق�صد 

ا�صتغالل هذا النوع من ال�صبكات.

و من جهة اأخرى، �صتطرح الوكالة درا�صة حول احلاجيات من 

الرتددات ببالدنا، ل �صيما يف ما يخ�ض خدمات البث الإذاعي 

حول  درا�صة  اإجناز  �صيتم  كما  املتنقلة.  الت�صالت  خدمات  و 

تثمني طيف الرتددات.

و �صتكون 2014، اأي�صا، �صنة تفعيل مذكرة بالتوجهات العامة 

خارطة  �صت�صكل  التي  و   2018-2014 بني  ما  املمتدة  للفرتة 

طريق حقيقية لتنمية قطاع الت�صالت ببالدنا.

رقم  القانون  اعتماد  الوكالة  تتوقع  التنظيمي،  امل�صتوى  على 

الذي  القانون،  هذا  يت�صمن  و  التطبيقية.  ن�صو�صه  و   121.12
يغري و يتمم القانون رقم 24.96 املتعلق بالربيد و املوا�صالت، 

التنظيمي  الإطار  �صاأنها تعزيز  التي من  الف�صول  جمموعة من 

الذي ينظم قطاع املوا�صالت باملغرب.

اإعمال  التنظيم  و  املراقبة  ن�صاط  الوكالة  �صتوا�صل  كما 

للن�صو�ض القانونية اجلاري بها العمل. عالوة على اأن من �صاأن 

هذا الن�صاط تكري�ض املناف�صة امل�رشوعة يف �صوق ديناميكي و 

�صفاف، فاإنه يتيح قيا�ض و حت�صني جودة اخلدمات املقدمة اإىل 

و  الوكالة.  اهتمامات  يظل يف �صلب  الذي  النهائي،  امل�صتعمل 

�صتنكب هذه الأخرية على معاجلة، بكل جد و حياد، كل التظلمات 

و املنازعات التي يرفعها امل�صتعملون يف مواجهة املتعهدين، 

اأي وقت م�صى،  اأكرث من  اليوم و  اأ�صبحت،  اأن الت�صالت  ذلك 

اإحدى العوامل الرئي�صية لتناف�صية القت�صاد الوطني و لتحقيق 

تنمية اجتماعية وترابية حقيقية.

اآلفاق المستقبلية
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مـــلـــحــــق
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علـيهـا  املــ�ســادق  التنظيمــية  و  الــتــ�رصيعــيــة  الــنــ�ســـو�س 

خالل �سنة 2013

خالل �صنة 2013، قامت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت، بت�صاور 

مع القطاعات الوزارية املعنية، باإعداد م�رشوع قانون يهدف ملالئمة 

تبعا  ذلك  و  املوا�صالت،  و  بالربيد  املتعلق   24.96 رقم  القانون 

لتفوي�ض املديرية العامة لأمن نظم املعلومات التابعة لإدارة الدفاع 

الوطني للقيام باملهام املوكولة اإىل الوكالة يف ما يخ�ض امل�صادقة 

 93.12 الإلكرتونية. و قد مت يف نهاية املطاف اعتماد القانون رقم 

24.96 املتعلق بالربيد و املوا�صالت،  املغري و املتمم للقانون رقم 

يونيو   17 بتاريخ   1.13.57 رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�صادر 

2013 الذي مت ن�رشه باجلريدة الر�صمية.
الرت�صيحات  عن  الإعالن  طرح  م�صطرة  اإطار  يف  و  اأخرى،  جهة  من 

ل�صغل من�صب مدير املعهد الوطني للربيد و املوا�صالت، قامت الوكالة 

باإعداد م�رشوع قرار لل�صيد رئي�ض احلكومة بفتح باب الرت�صيح ل�صغل 

من�صب مدير املعهد الوطني للربيد و املوا�صالت. و قد مت اعتماد هذا 

القرار حتت رقم 3.34.13 بتاريخ 20 مار�ض 2013 و ن�رشه باجلريدة 

الر�صمية.

الوكالة،  اتخذتها  التي  تنظيمية  ذات طبيعة  القرارات  يخ�ض  ما  يف 

خالل �صنة 2013، فيجب ذكر :    

2013 يق�صي بامل�صادقة •  21 يناير  13/01 بتاريخ  القرار رقم 

بال�صبكات  البيني  للربط  التعريفية  و  التقنية  العرو�ض  على 

املتنقلة لت�صالت املغرب و ميدي تلكوم بر�صم �صنة 2013 ؛

بالعر�ض •  يتعلق   2013 فرباير   18 بتاريخ   13/02 رقم  القرار 

لت�صالت  الثابتة  بال�صبكة  البيني  للربط  التعريفي  و  التقني 

املغرب بر�صم �صنة 2013 ؛

بتحديد •  يق�صي   2013 مار�ض   04 بتاريخ   13/03 رقم  القرار 

معايري الرتقية يف الدرجة لالأ�صاتذة الباحثني باملعهد الوطني 

للربيد و املوا�صالت ؛

بتحديد •  يق�صي   2013 مار�ض   04 بتاريخ   13/04 رقم  القرار 

كيفيات توظيف الأ�صاتذة امل�صاعدين باملعهد الوطني للربيد و 

املوا�ضالت ؛

بتحديد •  يق�صي   2013 اأبريل   05 بتاريخ   13/05 رقم  القرار 

ال�رشوط التقنية لإحداث و ا�صتغالل �صبكات WIFI ذات ا�صتعمال 

خارجي باملغرب ؛

مبنحة •  املتعلق   2013 اأبريل   08 بتاريخ   13/06 رقم  القرار 

املردودية )ال�صطر الثاين( ؛

باإعالن •  يتعلق   2013 مايو   20 بتاريخ   13/07 رقم  القرار 

مفتوح للرت�صيحات ل�صغل من�صب مدير املعهد الوطني للربيد و 

املوا�ضالت ؛

بتحديد •  يق�صي   2013 يونيو   20 بتاريخ   13/08 رقم  القرار 

ال�رشوط التقنية ل�صتعمال التجهيزات الراديو كهربائية املكونة 

من اأجهزة منخف�صة القوة و حمدودة املدى.

مـــلحــــق
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