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تيســر ولــوج املســتعملني إىل خدمــات االتصــاالت والعمــل مــن أجــل أن 

ــا  ــات يشــكالن مع ــا املعلوم ــرب الصــدارة يف مجــال تكنولوجي ــوأ املغ يتب

ــني  ــة لتقن ــة الوطني ــة بالنســبة للوكال ــة بالغ ــة وذات أهمي ــة جوهري رؤي

ــا  ــة، بصفته ــذه املؤسس ــت ه ــا فتئ ــذي م ــوح ال ــو الطم ــالت. وه املواص

ــه.  ــتمرار اىل تحقيق ــعى باس ــرب، تس ــاالت باملغ ــاع االتص ــا لقط مقنن

ــاالت  ــر االتص ــوع تطوي ــع موض ــة تض ــإن الوكال ــق ف ــذا املنطل ــن ه وم

وتكنولوجيــا املعلومــات يف صلــب أولوياتهــا وذلــك مــن خــالل مرافقتهــا 

ــة. ــات املعني ــة القطاع ــا لكاف ودعمه

منــذ تحريــره ســنة 1997، عــرف قطــاع االتصــاالت باملغــرب منــوا ملحوظــا. 

ــدد  ــن ج ــام متعهدي ــاالت أم ــواق االتص ــح أس ــة فت ــاهمت عملي ــد س فق

ــا  ــوج عــروض وخدمــات االتصــاالت وجعله ــع نطــاق ول يف توســيع وتنوي

يف متنــاول مجمــوع الســاكنة، وذلــك وفــق املعايــر املعتمــدة دوليــا 

ســواء مــن حيــث جــودة هــذه الخدمــات، أو نســبة منــو حظــرة الهاتــف 

املتنقــل، إذ تجــاوزت نســبة نفــاذ الخدمــة الهاتفيــة 130 %. وهــذا املــؤرش 

مبفــرده خــر دليــل عــى قــوة هــذا الطفــرة.

ــاز،  ــاح بامتي ــنة نج ــل س ــد بالفع ــنة 2014 تع ــإن س ــر ف ــب آخ ــن جان م

إذ بلــغ عــدد املشــركني يف شــبكة اإلنرنــت باملغــرب 10 ماليــني مشــرك، 

وهــو مــا ميثــل نســبة نفــاذ تقــدر بـــ30 %. كــا تنبغــي اإلشــارة اىل النمــو 

التــي تســجله شــبكة إنرنــت الجيــل الثالــث 3G وخاصــة الخدمــات التــي 

تجمــع بــني الصــوت والبيانــات، والتــي تســهل حاليــا تنقــل املســتعملني. 

ــد املنافســة  ــى احــرام قواع ــة جاهــدة ع ــار تســهر الوكال ويف هــذا اإلط

العادلــة بــني جميــع الفاعلــني عــى مســتوى الســوق.

أمــا بالنســبة ملذكــرة التوجهــات العامــة لتنميــة قطــاع االتصــاالت لفــرة 

2014 - 2018، التــي تشــكل اســتمرارية ملذكــرة 2009 - 2013، فســتمكن 

ــة  ــي لتنمي ــط الوطن ــي املخط ــا يكت ــة. ك ــذه الدينامي ــة ه ــن مواصل م

ــبكات  ــر ش ــى يف ن ــة تتج ــة بالغ ــدا أهمي ــايل ج ــايل والع ــب الع الصبي

اتصــاالت ذات تكنولوجيــات متطــورة قــادرة عــى توفــر خدمــة الصبيــب 

العــايل والعــايل جــدا لكافــة املغاربــة، كــا سيســاهم هــذا املخطــط بــدوره 

ــط  ــر رشي ــع )G4(، وتوف ــل الراب ــات الجي ــبكات تكنولوجي ــة ش يف إقام

ــركات االتصــاالت. ــرددات WIFI ل ت

ــر خدمــة شــبكات الهاتــف  ــدوره إىل تطوي كــا أدى انخفــاض األســعار ب

املتنقــل، بزيــادة اســتهالك قدرهــا 20 % مــن الدقائق و74 % من الرســائل 

النصيــة القصــرة، وذلــك مقارنــة مــع ســنة 2013. 

إن التطــور الهــام الــذي شــهدته رافعــات النمــو هــذه مــن شــأنه أن يطــرح 

تحديــات جديــدة مثــل تعزيــز االبتــكار التكنولوجــي للرفــع مــن مســتوى 

تنافســية  تحســني  إىل  إضافــة  االتصــاالت،  الشــبكة وجــودة  وثوقيــة 

ــة… . ــة واحــرام قواعــد املنافســة العادل العــروض التجاري

ويف نفــس الســياق، تســهر الوكالــة باســتمرار عــى مطابقــة مهامهــا 

ومارســاتها مــع املعايــر املعــرف بهــا دوليــا، وذلــك بوضــع تدابــر 

تقنــني الولــوج إىل الحلقــات املحليــة يف ظــل تكنولوجيــا األليــاف البرصيــة 

FTTH، التــي تســمح بتوفــر خدمــات رسيعــة للصبيــب العــايل والعــايل 

جــدا.

إن اســتمرار هــذه التدابــر، بجانــب الدعــم املســتمر الــذي نقدمــه 

التزاماتنــا  لتطويــر قطــاع االتصــاالت يف املغــرب، ســيظل يف صميــم 

للســنوات القادمــة مــن أجــل مواجهــة تحديــات املســتقبل، ومتثــل خــرة 

مواردنــا البريــة والكفــاءة املهنيــة ألطرنــا، خــر محفــز لبلــوغ مــا نصبــو 

ــا. ــه جميع الي

عز الدين املنترص بالله
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تقديم الوكالة 
الوطنية لتقنني 

املواصالت
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الوكالــة الوطنيــة لتقنــني املواصــالت مؤسســة عموميــة محدثــة لــدى رئيــس الحكومــة تتــوىل تقنــني وتنظيــم قطــاع 

املواصــالت باملغــرب.

املالمئة لتنمية القطاع وذلك من خالل مشاركتها يف تطوير اإلطار 

بالنصوص  فعمال  الوطني.  الصعيد  عى  والتنظيمي  التريعي 

املنظمة ألنشطتها، ترف هذه املؤسسة عى تدبر بعض املوارد 

النادرة التابعة للملك العام للدولة ومنها عى سبيل املثال طيف 

الرددات الراديوية.

وشعورا منها مبكانة االبتكار والتجديد من أجل الرقي بالقطاع، تُويل 

الوكالة أهمية خاصة ملجال تكوين املوارد البرية والبحث العلمي.

سنويا  إرشافها  خالل  من  االجتاعي  بدورها  الوكالة  تضطلع  كا 

املرتبطة  املواطنة  املبادرات  من  العديد  واحتضان  تنظيم  عى 

بتطوير قطاع االتصاالت.

بالريد  املتعلق   96–24 رقم  القانون  مبقتىض  الوكالة  أحدثت 

واملواصالت، كا وقع تغيره وتتميمه خصوصا بالقانون رقم 01-55. 

والتقنية  واالقتصادية  القانونية  املهام  املقتضيات  هذه  حددت  وقد 

الرئيسية  املعامل  املقتضيات  املؤسسة. كا رسمت هذه  لهذه  املوكلة 

إلعادة تنظيم وتحديث وتنمية القطاع.

والروط  القواعد  وترسيخ  وضع  عى  الوكالة  تسهر  اإلطار  هذا  يف 

أسواق  مستوى  عى  الفاعلني  بني  رشيفة  منافسة  لقيام  الرضورية 

خدمات  مجموع  جودة  ضان  عى  تعمل  كا  باملغرب.  االتصاالت 

للمستعملني. املقدمة  االتصاالت 

القانونية  البيئة  إعداد  يف  تساهم  فهي  التريعي،  املستوى  عى  أما 

مراجعة اإلطار الترشيعي والتنظيمي

يف إطار تطبيق مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع املواصالت يف أفق سنة 2013، قامت الوكالة بإعداد مروع قانون واقراحه عى الحكومة 

إضافة إىل ثالثة مشاريع مراسيم. وتهدف هذه املشاريع اىل مالمئة وتأهيل اإلطار التريعي والتنظيمي الذي ينظم قطاع االتصاالت يف املغرب. 

ويوجد مروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 24-96 لدى مجلس النواب، بعد دراسته واملصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة يف 3 

يناير 2014 ومن قبل مجلس الوزراء بتاريخ 20 يناير 2014. أما بالنسبة ملشاريع املراسيم فستعرض عى مسطرة املصادقة مبارشة بعد صدور 

القانون السالف الذكر.
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أوراش قطاع 
االتصاالت
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رشوط إقامة واستغالل شبكات Wifi ذات استعال خارجي باملغرب 

باملغرب.  لالتصاالت  العامة  للشبكات  الثالثة  املتعهدين  قبل  من 

الالسليك  العايل  الصبيب  خدمات  توفر  من  التقنية  هذه  ومتكن 

معتمدة يف ذلك عى شبكات الصبيب العايل الثابتة واملتنقلة بهدف 

تحسني جودة الخدمة. 

1 - تتكون هذه اللجنة من ممثيل القطاعات التالية : رئيس الحكومة، الداخلية، االقتصاد واملالية، الشؤون العامة للحكومة، التعمر، االقتصاد الرقمي، التعليم العايل، الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.

أوراش قطاع االتصاالت

1.2 تراخيص الجيل الرابع  

تحمالت  دفر  الوكالة مروع  أعدت  إدارتها،  لقرارات مجلس  طبقا 

الرابع 4G. وقد تم إعداد هذا  الجيل  بتدبر تقنني تراخيص  يتعلق 

رئيس  السيد  عليها  وافق  التي  واإلجراءات  الروط  وفق  املروع 

الحكومة من خالل لجنة1مكونة من وزيري االقتصاد واملالية والصناعة 

ومتت  للوكالة.  العام  واملدير  الرقمي  واالقتصاد  واالستثار  والتجارة 

التي  اإلدارية   اللجنة  قبل  دراسة واملصادقة عى هذا املروع من 

أنشئت لهذا الغرض.

عى إثر ذلك، أعلنت الوكالة يف شهر نوفمر 2014 عن منافسة ملنح 

املرشحني،  ملفات  ودراسة  تقييم  وبعد   .4G الرابع الجيل  تراخيص 

توجيهات  يخص  تقريرا  الحكومة  رئيس  السيد  عى  الوكالة  عرضت 

منح تراخيص الجيل الرابع 4G، والذي صادق عليه. وميكن االطالع 

عى هذا التقرير باملوقع اإللكروين للوكالة.

تطبيق  إطار  يف   ،2013 سنة  خالل  الوكالة  تبنت  ذلك،  عى  عالوة 

يحدد  قرارا  جدا،  والعايل  العايل  الصبيب  لتنمية  الوطني  املخطط 
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قبل  تم إطالق مشاريع Wifi خارجي منوذجية من  يف سنة 2014، 

املتعهدين يف بعض املدن. يف حني ينتظر نر تدريجي لهذه الشبكات 

وضع  يتم  منوذجي  مخطط  وفقا  املدن،  باقي  يف   Wifi الالسلكية 

اللمسات األخرة عليه.

2.2 املخطط الوطني لتنمية الصبيب 

العايل والعايل جدا  

تم تبني املخطط الوطني لتنمية الصبيب العايل والعايل جدا تنفيذا 

ملذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع االتصاالت يف أفق سنة 2013. 

ذات  االتصاالت  خدمات  ولوج  تعميم  إىل  املخطط  هذا  ويروم 

سنة  بحلول  وذلك  اململكة  سكان  مجموع  لفائدة  العايل  الصبيب 

2022. ويهدف هذا املخطط إىل :

ذات 	  اإلنرنت  لخدمات  الولوج  من  الساكنة  مجموع  متكني 

الصبيب العايل )الذي ال يقل عن 2 ميغابايت /ثانية( وذلك يف 

ظرف زمني ال يتجاوز عر سنوات بعد تفعيل هذا املخطط؛

متكني مجموع املرافق اإلدارية، وخاصة تلك التي تقع يف املناطق 	 

النائية أو األقل ربحية، من الولوج لخدمة اإلنرنت ذات الصبيب 

ثانية( وذلك يف ظرف   / )الذي ال يقل عن 2 ميغابايت  العايل 

زمني أقصاه خمس سنوات بعد تفعيل املخطط.

محاور  ثالثة  تعتمد  عمل  خطة  اعتاد  تم  املخطط،  هذا  لتنفيذ 

رئيسية وهي : إقامة البنى التحتية األرضية لولوج خدمات الصبيب 

واستخدام  جدا  العايل  الصبيب  خدمات  لولوج  حلول  وضع  العايل؛ 

التكنولوجيا الفضائية لتغطية كاملة لكافة املناطق النائية. فيا يتعلق 

بتوسيع البنى التحتية األرضية لولوج خدمات الصبيب العايل، يعتمد 

خدمة  وتعميم   4G الرابع  الجيل  تراخيص  منح  إجراءين:  املخطط 

Wifi ذات االستعال الخارجي.

اعتامد حلول للولوج للصبيب العايل جدا

عادة ما يتم الولوج إىل خدمة اإلنرنت ذات الصبيب العايل جدا من 

 FTTH : Fiber( خالل نر شبكات األلياف البرصية إىل غاية املشرك

للخدمات  الوصول  إمكانية  التقنية  هذه  وتوفر   .)To The Home

كا  والبرصية.  السمعية  الخدمات  خاصة  عالية،  بجودة  الجديدة 

تقدمها  التي  تلك  من  بكثر  أعى  وجودة  تفاعل  مستويات  تضمن 

التقنيات األخرى.
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بعض  تغطية  فإن  الساكنة،  من  كبر  لجزء  العايل  الصبيب  ذات 

الجاعات، والتايل تغطية مجموع الراب الوطني، ال ميكن أن تتحقق 

فقط عن طريق التكنولوجيات األرضية.

الزمني  الجدول  تنفيذ  سيستغرقها  التي  سنوات  العر  فخالل 

للمخطط الوطني للصبيب العايل، سيكون من الصعب تنفيذ بعض 

املشاريع الحكومية ذات آثار اجتاعية قوية يف املناطق النائية و/أو 

األقل ربحية. لذا، رشعت الوكالة يف وضع تصور الستخدام تكنولوجيا 

األقار الصناعية لضان تغطية الصبيب العايل لكافة الساكنة املعنية 

وضان توفر خدمات اإلنرنت للمرافق اإلدارية العمومية.

3.2 الوصول إىل البنية التحتية للهندسة 

املدنية  

طبقا لقرارات الوكالة املتعلقة باألسواق الخاصة لخدمات االتصاالت 

للفرة 2012 - 2014، تم تعيني اتصاالت املغرب كمتعهد ميارس تأثرا 

مها يف سوق الجملة بالنسبة للبنية التحتية املادية للحلقة املحلية. 

تقني  للوكالة مبروع عرض  املغرب  اتصاالت  بعثت  اإلطار،  يف هذا 

قبل  من  املدنية  استخدام هندستها  وأحكام  وتسعري حول رشوط 

متعهد آخر.

وبناء عى طلب أحد املتعهدين، فقد حصل عى إذن بنر شبكات 

من نوع FTTH بغرض االستخدام التجاري، لكن مل يتم بعد إطالق 

مشاريع منوذجية الستخدام هذه التكنولوجيا.

ووفقا الختصاصاتها، سهرت الوكالة عى تتبع هذا السوق سنة 2014، 

وذلك من خالل اتخاذ التدابر التالية:

التحتية 	  بنياتها  إىل  الولوج  بتوفر  املغرب  اتصاالت  إلزام رشكة 

للهندسة املدنية؛

تقاسم الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية مبا يف ذلك من 	 

الحلقة  تقسيم  املادية،  املحلية  الحلقة  )تقسيم  مستجدات 

وفقا  الخ….(  التجميع،  عروض   ،)VULA( االفراضية  املحلية 

يونيو   17 بتاريخ  الوكالة  تدبر  لجنة  اتخذتها  التي  للقرارات 

2014 وقرار الوكالة بتاريخ 26 دجنر 2014 .

استشارة املتعهدين فيا يخص وضع املبادئ التوجيهية لتقديم 	 

األلياف  عى  الحصول  أجل  من  متعهد،  كل  طرف  من  عرض، 

البرصية الخامة.

استخدام تكنولوجيا األقامر الصناعية يف املناطق 

النائية أو األقل ربحية

إذا كان تنفيذ اإلجراءات السالف ذكرها يتيح الولوج لشبكة اإلنرنت 
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بذلك  تسمح  أن  اآلخر، مبجرد  للمتعهد  الساح  العرض عى  وينص 

واملقابس  للغرف  التقنية  بالقدرات  املرهونة  التقنية  اإلمكانيات 

املكونة للهندسة املدنية للمتعهد اتصاالت املغرب، بالروع يف مترير 

سلك األلياف البرصية بني نقطتي تواجد املتعهد. وبعد التشاور مع 

املتعهدين املعنيني، أصدرت الوكالة يوم 9 ديسمر 2014 القرار رقم 

مرافق  إىل  للوصول  والتعريفية  التقنية  للكيفيات  املحدد   14-14

القرار، نرت  لهذا  ووفقا  املغرب.  اتصاالت  املدنية لركة  الهندسة 

إىل  الولوج  أجل  من  جملة  عرض  أول   2015 يناير  يف  األخرة  هذه 

هندستها املدنية.

4.2 تقاسم الحلقة املحلية والحلقة 

املحلية الفرعية لرشكة اتصاالت 

املغرب.

تقاسم الحلقة املحلية و/أو الحلقة املحلية الفرعية هي عملية تسمح 

الهاتف  خطوط  عى  املحلية  الحلقة  بولوج  املنافسني  للمتعهدين 

النحاسية الخاصة باملتعهد الذي ميلك حلقة محلية، إذ يتم استئجارها 

من املتعهد كليا أو جزئيا، ويتمكن املتعهدون املنافسون بالتايل من 

عرض خدماتهم الخاصة ملشركيهم. 

بهدف  املغرب،  اتصاالت  الخاصة بركة  الولوج  بعد تحديث شبكة 

تحسني جودة الصبيب املعروض ملستخدمي تقنية 2ADSL ، طلبت 

الوكالة من املتعهد اقراح عرض جملة جديد، يخص تقسيم حلقتها 

الوكالة  إدارة  لجنة  اجتمعت  املتعهد،  هذا  رفض  وبسبب  املحلية. 

منها  رغبة  للتقسيم،  والتقنية  التسعرية  اإلجراءات  للتقرير يف شأن 

شفافة  موضوعية،  معقولة،  بروط  جملة  عرض  إىل  الوصول  يف 

وغر متييزية، تتاىش مع املارسات الدولية. وحثت اللجنة املتعهد 

يتضمن  عرض  تقديم  عى   ،10/14 قرارها  مبقتىض  املغرب  اتصاالت 

خدمات مختلفة منها :

 	)LFO( عرض وصلة باأللياف البرصية

عرض تقسيم مادي عى مستوى عقدة ربط املشركني التصاالت 	 

املغرب.

عرض تقسيم افرايض )VULA( ؛	 

 	.)Bit Stream( عرض تجميع جهوي ووطني

وتطبيقا لهذا القرار، تقدمت اتصاالت املغرب للوكالة مبروع عرض 

املعنيني  املتعهدين  ومع  األخرة،  هذه  مع  التشاور  وبعد  جديد. 

 26 بتاريخ   19/14 رقم  القرار  مبوجب  الوكالة  حددت  اآلخرين، 

ديسمر 2014، العنارص التي يجب إدراجها يف عروض الجملة.

2 - من خالل تقريب نقط إرسال إشارات ADSL من مقبس هاتف املشركني عن طريق خزائن باألحياء تأوي نقط ربط جديدة.
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تأطري عروض الجملة املتعلقة بشبكة األلياف 

)FTTH( البرصية إىل غاية املشرتك

نظرا لضعف نسبة نفاذ الخدمات ذات الصبيب العايل عى مستوى 

للبنيات  املشرك  االستغالل  أن  الوكالة  ارتأت  النحاسية،  األسالك 

سيسمح  البرصية  املحلية  الحلقات  مستوى  عى  املوجودة  التحتية 

ربوع  مختلف  يف  أرسع  بشكل  جدا  العايل  الصبيب  خدمات  بنر 

اململكة، وسيجنب كذلك ازدواجية البنى التحتية املكلفة جدا والغر 

مربحة اقتصاديا.

تنظيمية  تدابر  الوكالة  تبنت  الدولية،  املارسات  ألفضل  ومواكبة 

لتقديم خدمات  البرصية  املحلية  الحلقات  إىل  الولوج  مستوى  عى 

تقنية  بواسطة  النهائيني،  للمشركني  جدا  والعايل  العايل  الصبيب 

األلياف البرصية إىل غاية املشرك FTTH. ويف هذا الصدد مكن قرار 

توجيهية  مبادئ  اعتاد  فراير 2014 من  بتاريخ 16  الوكالة 06/14 

التحتية  البنى  لتقاسم  والتعاقدية  االقتصادية  التشغيل  طرق  تخص 

لشبكة األلياف البرصية إىل غاية املشرك )FTTH(. وتهدف الوكالة 

من خالل هذا اإلجراء إىل إنشاء إطار مرجعي يعزز ويضمن التبادل 

البرصية  باأللياف  املتعلقة  التحتية  للبنيات  املشرك  واالستغالل 

FTTH، وذلك تحت معاير تقنية ومالية موضوعية، متناسبة وغر 

متييزية تضمن ظروف املنافسة الريفة.

األلياف  عروض  تسويق  يف  راغب  متعهد  أي  أمام  يكون  وسوف 

البرصية FTTH الخيارات التالية :

نر شبكة FTTH اعتادا عى بنياته التحتية للهندسة املدنية 	 

أو البنيات التحتية للهندسة املدنية الخاصة مبتعهد قوي يتوفر 

عليها سابقا.

نر شبكة FTTH بوصل الجزء النهايئ لشبكة FTTH الخاصة 	 

مبتعهد آخر سبق وقد نرها، واعتاد البنية التحتية للهندسة 

األلياف  قدرات  استخدام  إىل  باإلضافة  األخر،  لهذا  املدنية 

البرصية املمنوحة من طرف املتعهد وذلك عند االقتضاء.

شبكة 	  باستخدام  وذلك  للمشركني   FTTH خدمات  تسويق 

FTTH الخاصة مبتعهد آخر من خالل استخدام عروضه الخاصة.

5.2 تقاسم البنيات التحتية

 4G يعد استخدام شبكات األلياف البرصية ونر شبكات الجيل الرابع

رضوريني لتطوير خدمات الصبيب العايل والعايل جدا. وها رافعتان 

النمو االقتصادي لسوق االتصاالت يف املغرب. وقد  هامتان ملواصلة 

جعل اإلطار التنظيمي للقطاع ومذكرة التوجهات العامة لفرة -2009

2013 من تقاسم البنيات التحتية رافعة هامة ملواصلة تنمية القطاع. 

ولهذه الغاية درست الوكالة، خالل سنة 2014، العديد من الوسائل 

لتفعيل هذه الرافعة.

تقاسم البنيات التحتية للهاتف املتنقل

يف شهر غشت 2013، أصدرت الوكالة قرارا للبت بالرايض يف النزاع 

وانا  وبني  جهة،  من  تيليكوم  وميدي  املغرب  اتصاالت  بني  الحاصل 

واتصاالت املغرب من جهة أخرى فيا يهم تقاسم البنيات التحتية. 

وسهرت الوكالة خالل سنة 2014، عى تنفيذ هذا القرار، والسيا من 

خالل إعادة النظر يف عقود التقاسم، وتحديد أسباب رفض التقاسم 

ومراقبة املواقع موضوع هذا الرفض. وعى الرغم من مختلف التدابر 

التي اتخذتها الوكالة لحل هذه النزاعات، ظلت النتائج دون التوقعات 

املنتظرة. لذا ستبادر الوكالة خالل سنة 2015، اىل تحسيس الجهات 

بالعمل  وطالبتها  النزاعات  هذه  ملثل  حل  إيجاد  بأهمية  املعنية 

التي تؤجرها من  البنيات الخاصة بها أو  عى تسهيل عملية تقاسم 

متعهدين آخرين.
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تقاسم وتبادل الولوج إىل األلياف البرصية الخامة 

يف املناطق الحرضية )خارج الحلقة املحلية( 

والبني حرضية

يف  جدا  والعايل  العايل  الصبيب  لخدمات  الرسيع  االنتشار  لتحقيق 

املغرب، ولتجنب االزدواجية يف البنى التحتية الغر مربحة اقتصاديا، 

بشأن  العريضة  الخطوط  بوضع  تتعلق  استشارة  الوكالة  أطلقت 

لشبكات  الخامة  البرصية  لأللياف  الولوج  تبادل  مببادئ  التعريف 

الخدمات يف املناطق الحرضية )خارج الحلقة املحلية( والبني حرضية. 

التقاسم  ويضمن  يعزز  مرجعي  إطار  إنشاء  إىل  الوكالة  وتهدف 

من  املكررة   22 للادة  وفقا  التحتية،  للبنيات  واملعقول  املوضوعي 

قانون رقم 24-96. وبالتايل تتوقع الوكالة التزامات متاثلة بالنسبة 

للمتعهدين الذين نروا األلياف البرصية يف املناطق الحرضية )خارج 

يوليوز  يف  تم  الذي  التشاور  وبعد  حرضية.  والبني  املحلية(  الحلقة 

2014 مع املتعهدين الثالثة )اتصاالت املغرب، ميدي تليكوم و وانا 

كوربوريت(، يجري اآلن وضع اللمسات األخرة عى مروع املبادئ 

التوجيهية مبا يتاىش مع أفضل املعاير الدولية يف هذا امليدان.

6.2 تحديد هوية مشرتيك الهاتف 

املتنقل

الهاتف  أجل تطهر حظرة مشريك  املتخذة من  مواصلة لإلجراءات 

الهوية،  االشراك SIM مجهولة  بطاقات  املسبق من  بالدفع  املتنقل 

للمتعهدين  تبليغه  تم  املوضوع،  يف  جديدا  قرارا  الوكالة  أصدرت 

املعنيني. وينص القرار عى التدابر الرئيسية التالية :

 	 SIM املنع الكيل عى كل متعهدي الشبكات العامة بيع بطاقات

ذات الدفع املسبق قابلة للتشغيل وذلك اعتبارا من فاتح أبريل 

املسبق،  الدفع  ذات   SIM بطاقة  أي  تفعيل  يتم  ولن   .2014

والتي تم اقتناءها بدءا من هذا التاريخ إال إذا كان املتعهد يتوفر 

عى الهوية الكاملة لصاحب البطاقة؛

للمتعهد خالل أجل 	  الهوية  يف حالة عدم تسليم ملف تحديد 

 ،  )2014 أبريل  فاتح  من  )ابتداء  الطلب  تاريخ  من  شهرين 

يقوم املتعهد بتقييد ولوج كل مشرك مجهول الهوية، إىل بعض 

النصية  الرسائل  خدمة  التعبئة،  املكاملات،  )إجراء  الخدمات 

القصرة( وذلك ملدة شهر واحد.

بعد انرصام هذا األجل، إذا مل يتم التوصل مبلف تحديد الهوية 	 

من طرف املتعهد، يرع هذا األخر بتعطيل بطاقة SIM غر 

محددة الهوية.

هوية 	  تحديد  يتم  مل  التي   )SIM( بطائق  ملخزون  بالنسبة 

من  ابتداء   ، واحدة  سنة  أجل  املتعهدون  مينح  بعد،  أصحابها 

فاتح أبريل 2014، لتمكينهم من تحديد الهوية الكاملة ملجموع 

املشركني يف الهاتف املتنقل بالدفع املسبق؛

أما بالنسبة للمشركني مجهويل الهوية الذين يتوفرون قبل فاتح 	 

 )1012( النداء  رقم  وضع  مشغلة،  بطائق  عى   2014 أبريل 

مع  أوضاعهم  وتسوية  الكاملة  هويتهم  لتحديد  إشارتهم  رهن 

املتعهدين.

أطلقت الوكالة حملة إعالمية لتحسيس الزبناء مجهويل الهوية 	 

للقيام بإجراءات التعريف بالهوية لدى متعهديهم.

كون  من  للتأكد  ميدانية  تحقيقات  الوكالة  أجرت  اإلطار،  هذا  ويف 

هذه  أسفرت  وقد  التدابر.  هذه  احرام  عى  يسهرون  املتعهدين 

الحملة عى النتائج التالية:

الهوية 	  املحددة  الغر  الجديدة   SIM بطاقات  بيع  إيقاف  تم 

لجميع  بالنسبة  املنظمة  التوزيع  شبكات  مستوى  عى  مسبقا 

االشراكات الجديدة حيث يتم االلتزام بطلب الهوية يف الوكاالت 

التجارية للمتعهدين الثالثة.

يف بعض نقاط البيع غر املبارشة، تبني عدم وجود مراقبة لبيانات 	 

تحديد الهوية؛

مشغل 	  الرقم  هذا   ،1012 النداء  رقم  الثالثة  املتعهدون  وضع 

حاليا ويسمح للمشرك التأكد من تحديد هويته.
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سجلت سنة 2014، مواصلة تطور الولوج واستعال خدمات اإلتصاالت، ال سيا اإلنرنيت والهاتف املتنقل. فبنسبة منو سنوي بلغت

72.59%، كا قاربت حظرة اإلنرنيت الوصول إىل 10 ماليني مشرك يف املغرب، لتصل نسبة نفاذها إىل 30% من الساكنة. ويعزى هذا 

النمو إىل دينامية عروض األنرنيت من الجيل الثالث3G ، وبالخصوص الخدمات التي تزاوج بني الصوت و املعطيات، ما يتيح للمستعمل 

الولوج بسهولة للعروض بدون التزام و بحركية تامة.

بالنسبة للهاتف املتنقل، فقد سجل دينامية قوية من حيث  استعال خدمات الصوت واملعطيات. كا عرفت سنة 2014 مقارنة مع سنة 

2013، ارتفاعا قدره 20,43 % من الدقائق و 74.25 % بالنسبة للرسائل النصية القصرة املرسلة. 

1.3 الهاتف الثابت

برسم سنة 2014، بلغ عدد املشركني يف الحظرة اإلجالية للهاتف الثابت 2,49 مليون مشرك مقابل 2,92 مليون خالل سنة 2013، أي 

براجع قدره %15. كا انخفضت نسبة نفاذ الهاتف الثابت يف الوقت نفسه إىل %7,5 مقابل %8,9 يف السنة السابقة. ويوضح الرسم 

البياين التايل تطور سوق الهاتف الثابت يف املغرب:

تطور سوق االتصاالت
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بـ 810440 خط، ميثل الهاتف الثابت بتنقل محدود ثلث حظرة الهاتف الثابت تقريبا يف املغرب:

التطور السنوي وتوزيع حظرية الهاتف الثابت

تطور حظرية ونسبة النفاذ إىل الهاتف الثابت

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

                            (�رواج الهاتف الثابث (باملالي

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0%

نسبة نفاذ رواج الهاتف الثابث 

1472

1140 1127 1219
1308 1341 1266

2394

3749
35663516

2991

3279

2925

2488

7,50%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1100

1682

2265

2493
2295

1872

1358

811

1293 1309 1251 1256 1271
1047

 
1567

1677

               (� الهاتف التابث بتنقل محدود (باملالي�)الهاتف الثابث الكالسي� (باملالي



 التقرير السنوي  2014
19

يبني توزيع حظرة املشركني يف الهاتف الثابت ما بني املقيمني واملهنيني واملخادع الهاتفية تراجعا طفيفا يف حصة املقيمني لفائدة املهنيني، 

حيث يوضح الجدول اآليت بأن املشركني املقيمني يحتلون صدارة السوق باستحواذهم عى نسبة 80.47 % من مجموع الحظرة، متبوعني 

باملشركني املهنيني بنسبة 18.18 % وباملخادع الهاتفية بنسبة 1.35 %.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

80,47 % 83,67 % 85,33 % 85,66 % 85,37 % 84,49 % 82,11 % 80,40 %

18,18 % 14,88 % 13,00 % 11,68 % 10,75 % 11,01 % 12,54 % 12,90 %

1,35 % 1,45 % 1,67 % 2,67 % 3,88 % 4,50 % 5,35 % 6,70 %

2.487.738 2.924.861 3.279.054 3.566.076 3.749.364 3.516.281 2.991.158 2.393.767

 Wana مع نهاية 2014 ، ميتلك املتعهد اتصاالت املغرب حصة قدرها 59.61% من سوق الهاتف الثابت، متبوعا باملتعهد »وانا كوربوريت

Corporate« بنسبة 38.92 % ويليها املتعهد ميدي تيلكوم بنسبة1.47 % . وقد عرفت الحركة الهاتفية الثابتة انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2013 ، 
إذ بلغت حركة الهاتف الثابت الصادرة ، سنة 2014 ، 3897 مليون دقيقة، مسجلة انخفاضا سنويا نسبته 16%. ويوضح الرسم البياين التايل تطور الحركة الهاتفية 

الصادرة4 للهاتف الثابت يف املغرب :

3 - الهواتف العمومية التي تستخدم شبكة الهاتف الثابت

4 - الحركة الهاتفية الصادرة للهاتف الثابت تتمثل يف مجموع عدد الدقائق املستهلكة خالل السنة من قبل زبائن متعهدي الهاتف الثابت و الهاتف الثابت بتنقل محدود.
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تطور الحركة الهاتفية الصادرة للهاتف الثابت*

* ابتداء من سنة 2007، ميثل هذا الرقم الحركة الهاتفية الصادرة عن شبكات الهاتف الثابت والهاتف الثابت بتنقل محدود.

حصة املشرتكني املقيمني

حصة املشرتكني املهنيني

حصة الهواتف العمومية3

العدد اإلجاميل لخطوط الهاتف 
الثابت
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عرف االستعال املتوسط الشهري الصادر عن كل زبون للهاتف الثابت  تراجعا طفيفا بنسبة %3 بني نهاية سنة 2013 ونهاية سنة 2014. 

منتقال من 125 دقيقة إىل 121 دقيقة شهريا.

سجل سعر مكاملات الهاتف الثابت الذي يقاس بالعائد املتوسط للدقيقة  ارتفاعا، حيث انتقل هذا األخر من 0.69 درهم دون احتساب 

الرسوم، مع نهاية سنة 2013، إىل 0.78 درهم دون احتساب الرسوم، مع متم 2014، أي بارتفاع قدره 13%.
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تطور االستعامل املتوسط الشهري الصادر عن كل زبون للهاتف الثابت

5 - يحسب االستعال املتوسط الشهري الصادر عن زبون الهاتف الثابت بقسمة الحركة الهاتفية الصادرة الثابتة بالدقائق عى متوسط عدد املشركني خالل الفرة املعنية بالشهور )12 شهرا(.
6 - العائد املتوسط لدقيقة املكاملة يحسب بقسمة املبيعات بدون رسوم عى الحركة الهاتفية الصادرة بالدقائق.
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132,96%
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الهاتف املتنقل  • 2.3

يواصل سوق الهاتف املتنقل منوه، حيث بلغ 44.11 مليون مشرك، مع متم سنة 2014 ، مقابل42.42  مليون مشرك، نهاية سنة 2013 ، مسجال ارتفاعا سنويا يقدر ب %4 . 

كا حققت نسبة نفاذ الهاتف املتنقل منوا بحوايل 4 نقاط خالل سنة واحدة، حيث بلغت 132,96% ، عند نهاية سنة 2013 ، مقابل 129,13% ، نهاية سنة 2013.

تطور ونسبة نفاذ الهاتف املتنقل

إىل غاية سنة 2014، هيمن املتعهد اتصاالت املغرب عى حظرة الهاتف املتنقل بنسبة قدرها 41.32 % مقابل 30.81 % للمتعهد ميدي 

تليكوم و27.87 % للمتعهد وانا كوربريت.

27,87%

30,81% 41,32%

PARTS DE MARCHÉ MOBILE DES TROIS OPÉRATEURS

اتصاالت املغرب 

ميدي تليكوم                  

وانا كوربريت

حصص سوق الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالثة

باآلالف
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يوضح الرسم البياين اآليت النمو الفصيل لحظرة الهاتف املتنقل حسب كل متعهد خالل 2014:
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EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PARC DE LA TÉLÉPHONIE
MOBILE PAR OPÉRATEUR

حظ�ة وانا كوربريت (باآلالف)حظ�ة ميدي تليكوم (باآلالف)حظ�ة اتصاالت املغرب  (باآلالف)                  

التطور الفصيل لحظرية الهاتف املتنقل بالنسبة لكل متعهد

مل يعرف توزيع مشريك الهاتف املتنقل باألداء املسبق والالحق تغيرا ملموسا. حيث يبقى األداء املسبق مهيمنا عى سوق الهاتف املتنقل 

بنسبة 94.73% حتى نهاية سنة 2014 مقابل94.98%  خالل سنة 2013. وخالل سنة 2014، عرف كالها ارتفاعا سنويا، قدره 9% بالنسبة 

لألداء املسبق و 3.7%بالنسبة لألداء الالحق. ويوضح الرسم البياين التايل النمو الفصيل لحظرة الهاتف املتنقل حسب نظام الفوترة.

حصص سوق الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالثة
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 الهاتف املتنقل :الرواج الصو� الصادر (�الي� الدقائق)

بلغت الحركة الصوتية الصادرة7 للهاتف املتنقل 48.26 مليار دقيقة، خالل سنة 2014، مسجلة بذلك منوا قدره %20.43 مقارنة مع سنة 2013. 

ويعرض الرسم البياين التايل منو الحركة الهاتفية الصوتية الصادرة للهاتف املتنقل :

عرفت حركة الرسائل النصية القصرة الصادرة8 منًوا كبرًا قدره 74.25 % مقارنة مع سنة 2013، لتبلغ ما يناهز 19.67 مليار رسالة خالل سنة 

2014. ويبني الرسم البياين التايل التطور السنوي لحركة الرسائل النصية القصرة الصادرة عر الهاتف املتنقل:

تطور الحركة الهاتفية الصوتية الصادرة للهاتف املتنقل

7 - متثل الحركة الهاتفية الصوتية عدد الدقائق املستهلكة خالل سنة من قبل مشريك جميع متعهدي شبكات الهاتف املتنقل
8 - متثل حركة الرسائل النصية القصرة مقدار الرسائل املرسلة خالل سنة من طرف مشريك جميع متعهدي شبكات الهاتف املتنقل

تطور حركة الرسائل النصية القصرية الصادرة عرب الهاتف املتنقل

الحركة الصوتية الصادرة مباليني الدقائق

الحركة الهاتفية للرسائل القصرة املرسلة بواسطة الهاتف املتنقل )مباليني الوحدات(
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ارتفع االستعال املتوسط الشهري9 الصادر عن كل زبون يف الشبكة املتنقلة، ما بني نهاية سنتي 2013 و2014، من 83 إىل 92 دقيقة يف الشهر 

لكل زبون، أي بارتفاع قدره .11 % و بالنسبة لألداء املسبق، ارتفع االستعال املتوسط بنسبة 18 % إذ انتقل من 60 إىل 71 دقيقة يف الشهر. 

فيا عرف األداء الالحق انخفاضا قدره 1 % بحيث انتقل من 488 دقيقة إىل 485 دقيقة يف الشهر.
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متوسط الرواج الشهري الصادر لكل زبون للهاتف املتنقل (بالدقيقة)
باألداء املسبق 

باألداء االحق

83 92

60 71

تطور االستعامل املتوسط الشهري الصادر عن كل زبون يف الهاتف املتنقل

عرفت سنة 2014 انخفاضا يف األسعار قياسا عى العائد املتوسط للدقيقة10 ، بحيث انتقل من0.41  درهم (دون احتساب الرسوم)، نهاية سنة 

2013، إىل 0.32 درهم ( دون احتساب الرسوم)  نهاية سنة 2014، أي بانخفاض قدره %22.

9 - يحسب االستعال املتوسط الشهري الصادر عن زبون الهاتف املتنقل بقسمة الحركة الهاتفية الصادرة املتنقلة بالدقائق عى متوسط عدد املشركني خالل الفرة املعنية بالشهور )12 شهرا(
10 -  يحسب العائد املتوسط لدقيقة املكاملة بقسمة املبيعات بدون رسوم عى الحركة الهاتفية الصادرة بالدقائق.
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0,36

0,32
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العائد املتوسط لدقيقة من مكاملات الهاتف املتنقل (بالدرهم دون احتساب الرسوم)
 باألداء املسبق

باألداء االحق

تطور العائد املتوسط للدقيقة لشبكة الهاتف املتنقل
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3.3 • اإلنرتنت

يواصل سوق اإلنرنت منحاه التصاعدي بنسبة منو سنوي قدرها  72.59%وبحظرة تناهز 10 ماليني مشرك عند متم سنة 2014، حيث كان 

لهذا النمو تأثر إيجايب عى نسبة النفاذ التي بلغت داخل أوساط الساكنة حتى نهاية سنة 2014 نسبة 30 %. ويبني الرسم البياين التايل التطور 

السنوي لولوج شبكة اإلنرنت باملغرب.

يهيمن مشركو اإلنرنت من الجيل الثالث عى السوق بحصة تبلغ 90.12 % من الحظرة اإلجالية عند نهاية سنة 2014، مقابل 85.5 % 

خالل سنة 2013. وقد انتقلت حظرة املشركني من الجيل الثالث من 5 ماليني مشرك مع متم سنة 2013 إىل ما يناهز 9 ماليني مشرك مع 

حلول نهاية سنة 2014، أي بنمو سنوي يقدر ب 81.93 %.

كا انتقل مشركو اإلنرنت من الجيل الثالث يف خدمة » املعطيات فقط - »Data Only إىل 1330169 مشرك )14.81% مقابل %32.02 

نهاية سنة 2013( ، يف حني انتقلت حظرة املشركني الذين يزاوجون بني الصوت واملعطيات إىل 7654231 مشرك )85.19% مقابل %67.98 

مع حلول نهاية سنة 2013( 

كا يالحظ نفس االرتفاع بالنسبة للولوج إىل شبكة اإلنرنت عر ADSL الذي سجل منوا يقدر بـ 17.58 % مقارنة مع سنة 2013، إذ بلغ عدد 

 ADSL مع نهاية سنة 2014، 829 982 مشرك، مقابل 835884 مشرك سنة 2013. مع نهاية 2014 متثل خطوط ،ADSL املشركني يف خدمة

.ADSL بصبيب 4 ميغابايت يف الثانية وما فوق نسبة 99.83 % من الحظرة اإلجالية لخدمة

يرز الرسم البياين التايل توزيع املشركني يف خدمة اإلنرنت بحسب نوع الولوج :

تطور ونسبة النفاذ لشبكة اإلنرتنت

توزيع حظرية اإلنرتنت بحسب نوع الولوج )دجنرب 2014(
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3G أنرتنيت الجيل الثالث

ADSL
عروض أخرى لإلنرتنيت

RÉPARTITION DU PARC INTERNET PAR TYPE D’ACCES 

90,12%

9,86% 0,02%

3G إنرنت الجيل الثالث

عروض أخرى لإلنرنت
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أما بالنسبة للفاتورة الشهرية املتوسطة لكل زبون11 يف خدمة اإلنرنت، فقد انخفضت من 36 درهم يف نهاية سنة 2013 يف الشهر )دون 

احتساب الرسوم( إىل 23 درهم يف نهاية سنة 2014 )دون احتساب الرسوم(، أي بانخفاض قدره %36. وبالنسبة لإلنرنت من الجيل الثالث 

3G، فقد انخفضت هذه الفاتورة من 21 درهم )دون احتساب الرسوم( يف الشهر، يف نهاية 2013، إىل 18 درهم )دون احتساب الرسوم( مع 

نهاية سنة 2014، أي بانخفاض يبلغ 14%. وفيا يخص اإلنرنت عر ADSL، انخفضت، من جهتها، الفاتورة املتوسطة الشهرية لكل زبون من 

98 درهم )دون احتساب الرسوم( يف الشهر إىل 93 درهم )دون احتساب الرسوم( خالل نفس الفرة، أي بانخفاض قدره 5%.
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تطور الفاتورة املتوسطة الشهرية لإلنرتنت حسب الزبناء 

ma. أسامء النطاق  • 4.3
عند متم سنة 2014، بلغ عدد أساء النطاق “ma.” التي تم تسجيلها 450 54 اسم مقابل 945 50 يف نهاية 2013، أي بارتفاع قدره 6,88% 

خالل سنة واحدة.
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 ”.ma “ تطور أسامء النطاق

11 - يتم احتساب الفاتورة املتوسطة الشهرية لكل زبون من خالل تقسيم مبيعات اإلنرنت دون احتساب رسوم عى متوسط عدد مشريك خدمة اإلنرنت شهريا خالل فرة معينة )12 شهر(

شهدت سنة 2014 ، تطوًرا يف البنيات التحتية التقنية التي تتيح مواكبة النمو الرسيع الستعاالت اإلنرنت، حيث عرفت سعات الريط العابر 

الدويل منوا سنويا كبرًا بنسبة %9,22، إذ انتقلت من GB/s 412 يف نهاية 2013 ، إىل GB/s 450، عند متم سنة 2014.
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عند نهاية سنة 2014 ، تتوزع أساء النطاق “.ma” كالتايل:

.press.ma 0,74%

.gov.ma 1,04%

.ac.ma 1,15%

.org.ma 1,36%

.net.ma 1,71% 

.co.ma 5,25%

11,25%

88,75%
.ma

Autres

توزيع حظرية اسم املجال “.ma” حسب التمديدات 

5.3 البحث امليداين املتعلق بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

تنجز الوكالة يف كل سنة بحثا ميدانيا يتعلق بالولوج واستعال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، يرمي إىل معرفة املؤرشات التي تخص التجهيز 

والولوج واستعال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال من طرف األرس واألفراد باملغرب وأيضا معرفة توجهات ورغبات األفراد يف التجهيز، ورأيهم يف 

جودة الخدمات واستعال الشبكات االجتاعية.

وقد أجري البحث من خالل استطالع تم تنظيمه يف شهر مارس 2014، يستهدف السكان املغاربة الذين تراوح أعارهم بني )15 - 75 عاما( 

املتعلقة  الرئيسية  املؤرشات  ويتم جمع  )1820 أرسة(.  النظر عن جنسيتهم  بغض  بالكهرباء،  املزود  القروي  أو  الحرضي  بالوسط  القاطنني 

باملعدات وكذا ولوج واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل األرس واألفراد يف املغرب وكذلك مدى مشاركة املغاربة يف شبكات 

التواصل االجتاعي.

وفيا يتعلق بالهاتف الثابت، عرف التجهيز تدنيا ملحوظا،  بنسبة تزيد عن 24 % من األرس املجهزة سنة 2014. و يظل العائق الرئيي 

بالنسبة لألرس غر املجهزة، هو انعدام الحاجة بسبب توفرهم عى هواتف نقالة. إذ أن 94.1 % من األفراد مجهزون بهواتف نقالة. 13 % 

النقالة،  بالهواتف  بالنسبة لسنة 2013. ومن بني األشخاص املجهزين  4 نقاط  بانخفاض قدره  منهم يتوفرون عى أكر من جهاز، وذلك 

38.2 % يتوفرون عى هواتف ذكية سنة 2014. و تقدر حظرة الهواتف الذكية مبا يقارب 9.4 مليون، أي بزيادة قدرها 15.7 % مقارنة مع 

سنة 2013. كا أن ما يقارب 41 % من األشخاص الذين ال يتوفرون عى هواتف نقالة، يعتزمون اقتناءها خالل السنة املقبلة. ومن بني هؤالء، 

43 % يرغبون يف الحصول عى هواتف ذكية.

ال تزال نسبة األرس التي متتلك جهاز الحاسوب يف تزايد مستمر شأنها شأن خدمة الولوج إىل اإلنرنت املنزيل. متتلك كل أرسة من اثنتني جهاز 

حاسوب حيث يبلغ عدد األرس املجهزة 3.8 مليون أرسة، وبالتايل تكون سنة 2014 قد سجلت زيادة قدرها 6 نقاط مقارنة مع 2013.

41 % من األرس تتوفر عى أكرث من جهاز، حيث متتلك 27 % من األرس جهازين بينا ميتلك 14 % عى األقل ثالثة أجهزة حاسوب. ومتثل 

األجهزة اللوحية اآلن نسبة 15 % من عدد أجهزة الحاسوب، مقابل 51.7 % من الحواسيب املحمولة.

رصحت 16.6 % من األرس الغر مجهزة عن نيتهم يف الحصول عى جهاز حاسوب محمول يف األشهر الــ 12 املقبلة. بينا فضل 12,7 % من 

األرس جهازا لوحيا يف حني أن 8,2 % فقط يرغبون بامتالك جهاز حاسوب مكتبي. 
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من بني العقبات الرئيسية التي تحول دون رشاء جهاز حاسوب، حسب األرس، هي عدم وجود الحاجة بنسبة 65 % وعدم امتالك املهارات 

الرضورية لالستعال بنسبة 52.5 % .

أما بخصوص اإلنرنت، فقد بلغت نسبة نفاذه 50,4 % من األرس املغربية يف سنة 2014، وذلك بزيادة قدرها 5 نقاط مقارنة مع سنة 2013. 

وتبلغ نسبة ولوج الساكنة إىل اإلنرنت املتنقل ما يقرب من 36 % من األرس. يف حني أن %5 من األرس فقط، هي التي تقوم بالولوج إىل اإلنرنت 

عر خط اتصال ثابت. بينا 9 % من األرس غر مجهزة باإلنرنت، تنوي االشراك خالل 12 شهرا املقبلة، اختارت 63,4 % منها اإلنرنت املتنقل.

تتمثل األسباب الرئيسية لعدم متكن األرس من الولوج إىل اإلنرنت يف سنة 2014، أساسا يف ارتفاع تكلفة املعدات )47,2 %(، وعدم وجود 

رضورة لالستعال )46.7 %( إضافة إىل ارتفاع تكلفة خدمة اإلنرنت.

بلغ عدد مستخدمي األنرنيت باملغرب يف سنة 2014، ما يقرب من 17.3 مليون أي بزيادة أكرث من مليون مشرك مقارنة بسنة 2013، وهو ما 

ميثل 56.8 % من ساكنة املغرب. إن الغالبية العظمى من مستخدمي األنرنيت )84 %( هم من الشباب الذين تراوح أعارهم بني 15 - 19 

عاما. 56,7 % من مستعميل اإلنرنت يلجون اإلنرنت بشكل يومي، وما يقرب من ثالثة أرباعهم يقومون بذلك انطالقا من منازلهم. و59 

% منهم يستعملون لذلك هواتفهم املتنقلة أينا كانوا.

ويظل استعال الشبكات االجتاعية، والتحدث عر الرسائل الفورية، ومشاهدة وتحميل محتوى وسائل اإلعالم واالتصال، عى رأس أنشطة 

مستخدمي اإلنرنت باملغرب. فغالبيتهم يستخدمون الشبكات االجتاعية أقل من ساعتني يوميا يف املتوسط، من خالل جميع أنواع األجهزة. 

غر أن الوقت الذي يقضيه هؤالء عى الشبكات االجتاعية من خالل هواتفهم املحمولة، أطول من نظره عى جهاز الحاسوب.
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1.4 تحليل األسواق الخاصة وتحديد املتعهدين األقوياء

وفقا للادة 15 من املرسوم رقم 1025-97-2 املتعلق بالربط البيني لشبكات االتصاالت، حددت الوكالة مبقتىض قرارها رقم 13/2014 بتاريخ 

24 نوفمر 2014، قامئة األسواق الخاصة برسم السنوات املمتدة من 2015 إىل 2017 وهي كالتايل:

سوق املكاملات املنتهية يف الشبكة الثابتة، مبا فيها الهاتف الثابت بتنقل محدود؛	 

سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة )الصوت(؛	 

سوق خدمة الرسائل النصية القصرة املنتهية بالشبكة املتنقلة؛	 

سوق الجملة للوصالت املؤجرة؛	 

سوق الجملة للولوج للبنيات التحتية املادية املكونة للحلقة املحلية؛	 

سوق الجملة للولوج للبنيات التحتية للهندسة املدنية.	 

كا حددت الوكالة بالقرار رقم 14/16 املؤرخ يف 22 دجنر 2014، متعهدي الشبكات العامة الذين ميارسون نفوذا مؤثرا يف األسواق الخاصة 

الوكالة مجموعة من  الخاصة وحددت  األسواق  املغرب كمتعهد قوي يف جميع  اتصاالت  الوكالة رشكة  اإلطار، صنفت  لالتصاالت ويف هذا 

االلتزامات التي ينبغي لهذا املتعهد الخضوع لها، وذلك مبا يتاىش مع املارسات الدولية املعمول بها.

أنشطة وإجراءات التقنني
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2.4 معالجة الشكايات ومتابعة الحمالت اإلشهارية للمتعهدين

عالجت الوكالة، خالل سنة 2014، أزيد من ستني شكاية وتظلا، مقدمة من طرف املستهلكني والخواص واملهنيني، ويتعلق موضوع هذه 

الشكايات، عى الخصوص، بالجوانب املرتبطة بتحميل األرقام وجودة الخدمة أو بعض بنود عقود االشراك بالدفع املسبق. وبغرض توفر 

الشفافية بالنسبة للمستهلك، ولتجنب كل سلوك مناهض للمنافسة، تتبعت الوكالة الحمالت الوصالت اإلشهارية للمتعهدين. ويف هذا اإلطار، 

دعت الوكالة بعض املتعهدين لتعديل وصالتهم اإلشهارية لتتوافق مع األنظمة املعمول بها.

3.4 تدقيق املتعهدين

يسمح التدقيق التنظيمي بإصدار رأي مفصل ومرر حول مدى حقيقة التكاليف فضال عن مطابقتها للنصوص التنظيمية12 . وترتكز عمليات 

التدقيق بشكل أسايس عى ما ييل:

اكتال نظام حساب العائدات وأسعار التكلفة املعتمد إلنتاج القوائم التنظيمية؛	 

تقدير مبادئ فصل الحسابات ومستوى فصل األنشطة؛	 

ارتباط قواعد تخصيص التكاليف واإليرادات املعتمدة إلنتاج القوائم التنظيمية؛	 

ارتباط تكلفة تعويض رأس املال املخصصة باألنشطة املقننة؛	 

إعادة النظر يف كيفيات احتساب املساهات يف املهام العامة للدولة.	 

التدقيق  عملية  وإطالق   ،2011 املالية  السنة  برسم  املغرب  اتصاالت  للمتعهد  التنظيمي  التدقيق  عملية  من  باالنتهاء   2014 سنة  متيزت 

التنظيمي التصاالت املغرب برسم السنة املالية 2012، وكذلك االنتهاء من عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد ميدي تليكوم برسم السنة املالية 

2010، وبدء عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد ميدي تليكوم برسم السنة املالية 2011، إضافة إىل إطالق عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد 

وانا كوربوريت برسم السنتني املاليتني 2011 - 2012.

4.4 تدبري طيف الرتددات الراديوية

تخطيط الطيف الرتددي

تتوىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت تدبر الطيف الرددي لحساب الدولة. وتتالءم القواعد واملساطر املتبعة من قبل الوكالة مع املارسات 

والتوصيات الدولية. وتهدف هذه القواعد إىل استغالل الطيف بشكل أمثل وفعال، والسيا بالنسبة للمستعملني الكبار، مثل متعهدي شبكات 

الوطني  املستوى  عى  ومراقبته  وتنسيقه  وتخصيصه  الرددي  الطيف  بتخطيط  الوكالة13  تقوم  وهكذا  العمومية.  واملؤسسات  االتصاالت 

بالنسبة لجميع خدمات املواصالت الراديوية.

بعد مصادقة رئيس الحكومة، تم نر املخطط الوطني للرددات يف الجريدة الرسمية بتاريخ 1 ماي 2014. تحدد هذه الوثيقة املرجعية، 

خدمات االتصاالت الراديوية املسموح بها وطنيا لكل رشيط تردد. وبالتشاور مع املتعهدين الثالثة واملكتب الوطني للسكك الحديدية، تكلفت 

الوكالة بتنفيذ توصيات الدراسة حول اإلجراءات التقنية واملالية والتنظيمية لإلعادة تخطيط الريط MHz 960 - 925 / 915 - 880 يف املغرب. 

12 - املرسومان رقم 1025-97-2 و1026-97-2 املتعلقان بالربط البيني ورشوط استغالل الشبكات العامة للمواصالت.
13 -  تطبيقا للقانون 2496
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ويف هذا السياق، رشع املتعهدون املعنيون يف عملية تحرير الرددات ألجل حاجيات مروع الخط فائق الرسعة GSM-R الذي سيتم االنتهاء 

منه يف منتصف سنة 2015.

ويجري أيضا توقيع اتفاق بني الوكالة واملكتب املذكور لإلرشاف عى مروع إقامة شبكة الخط فائق الرسعة GSM-R. ومن املقرر أيضا عقد 

اتفاقات بني الوكالة وكل متعهد من أجل تنظيم االستعال الحر للرددات ودفع التعويضات املالية املتفق عليها.

ارتباطا باختصاصها املتعلق بإدارة الطيف الرددي، كلفت الوكالة مكتب استشارة مختصا بإجراء دراسة حول متطلبات الرددات يف املغرب 

يف أفق سنة 2025. وتركز هذه الدراسة عى حاجيات املغرب لخدمات البث وخدمات االتصاالت املتنقلة عى املدى املتوسط والطويل. وقد 

تناولت الدراسة الجوانب التالية :

دراسة الوضع الراهن لخدمات الهاتف املتنقل والخدمات السمعية البرصية لتحديد عنارص تطوير هذه القطاعات يف املغرب؛	 

تحليل أرشطة الرددات املتاحة و/أو تحرير كل من هذه الخدمات بحلول عام 2025؛	 

تحديد متطلبات الرددات استنادا إىل ردود الفاعلني يف السوق؛	 

تحليل املنافع االقتصادية املرتبطة بتخصيص نطاقات الردد التي تم تحديدها لشبكات املتنقل أو الخدمات السمعية البرصية.	 

 

كا تقدمت الدراسة املذكورة مبقرحات يف شأن السيناريوهات املحتملة يف املغرب بشأن تطوير استخدام الرددات من قبل شبكات الخدمات 

السمعية البرصية واملتنقلة. وتم أيضا تقديم توصيات تخص متطلبات الرددات سيتم تنفيذها عى رأس كل خمس سنوات وذلك حتى سنة 

.2025

البث  إىل  التناظري  التلفزيوين  البث  من  باالنتقال  املكلفة  الوطنية  اللجنة  عقدتها  التي  االجتاعات  يف  أيضا   2014 سنة  الوكالة  وشاركت 

التلفزيوين الرقمي األريض. ويف هذا السياق، تم إعداد تقرير بشأن االنتقال إىل البث الرقمي األريض يف املغرب، مع توصيات تهم الجوانب 

التقنية والتنظيمية واملالية للمروع، إضافة إىل مروع تحيني القرار الوزاري املتعلق باستراد أجهزة التلفزة الرقمية األرضية.

تبعا للعديد من طلبات متعهدي شبكات الهاتف املتنقل بإجراء اختبارات تكنولوجيا الجيل الرابع باملغرب، وضعت الوكالة الروط التقنية 

والتنظيمية لهذه االختبارات وقامت بإصدار التصاريح املؤقتة لهذا الغرض.

أنشطة تعيني الرتددات

خالل سنة 2014، متت معالجة العديد من طلبات تعيني الرددات، صادرة عن مستعميل الطيف الرددي عى املستوى الوطني. وقد صدرت 

هذه الطلبات أساسا عن متعهدي الشبكات الوطنية لالتصاالت، برخيص 104 1 رابط جديد للوصالت الهرتزية، وكذلك عن الحكومة أو 

املؤسسات العامة ورشكات القطاع الخاص، التي استفادت من أكرث من 80 رخصة إلنشاء و/أو تعديل الشبكات الراديو كهربائية املستقلة. 

وعولجت عدة طلبات تخص استخدام الرددات املؤقتة، حيث تم منح 86 ترخيصا لشبكات راديو كهربائية مستقلة مؤقتة. ومنحت تراخيص 

الرددات كذلك إىل مختلف اإلدارات األمنية والبعثات الدبلوماسية املعتمدة يف املغرب. ويف إطار تحديث امللف الوطني للرددات، استمرت 

عملية توطيد حظائر الرددات لبعض مستخدمي الطيف الرددي عى املستوى الوطني، مبا يف ذلك بعض اإلدارات األمنية.

العليا لالتصال  الهيئة  الوكالة خالل سنة 2014، بدراسة عدة طلبات لتعديل الرددات، من طرف  وفقا لألنظمة الجاري بها العمل، قامت 

السمعي البرصي وذلك لتعيني الرددات لفائدة فاعيل االتصال السمعي البرصي عى املستوى الوطني. وقد أعطت الوكالة موافقتها للهيئة من 

أجل تعيني 79 إذاعة صوتية و187 تعيني لتلبية احتياجات القطب العمومي يف إطار االنتقال إىل البث التلفزيوين الرقمي األريض يف املغرب.

يف إطار التنسيق الدويل للرددات بها. درست الوكالة وعالجت 6112 طلبا للتنسيق يتعلق بأنظمة الخدمات األرضية والفضائية تم إبالغ 

التي تحتاج لحاية عى  الرددات  للرددات. إضافة إىل أكرث من 313 عملية تعيني  الثنايئ  للتنسيق  الدويل لالتصاالت، و439 طلبا  االتحاد 

املستوى الدويل من أجل تسجيلها بامللف املرجعي الدويل للرددات تم إبالغها كذلك لالتحاد الدويل. وقد متت كذلك معالجة حاالت تشويش 

ناتج عن تداخل تعيينات البث اإلذاعي املرتبطة مبحطات تنتمي للدول املجاورة.
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إضافة إىل هذا، شاركت الوكالة يف اجتاعني لالتحاد الدويل لالتصاالت، من أجل مراجعة املخطط الرقمي لجنيف لسنة 2006 للبلدان العربية. 

وقد هدفت هذه االجتاعات لتحديد املتطلبات الجديدة للبث الرقمي األريض يف النطاق MHz 694 - 470 والتنسيق بني هذه االحتياجات. 

ويف هذا الصدد، متكن املغرب من إنجاز 186 مهمة تخطيط يف رشيط الردد MHz 694 - 470. وقد تم ذلك بعد موافقة بلد مجاور، كا أن 

عملية التنسيق مع الدول املجاورة األخرى ما تزال جارية.

أنشطة إعادة تهيئة طيف الرتددات 

تتضمن عملية إعادة تهيئة طيف الرددات، القيام مبجموعة من اإلجراءات اإلدارية واملالية والتقنية الهادفة إىل السحب، الجزيئ أو الكيل، 

للتجهيزات أو االستعاالت عى رشيط ترددات معني من أجل استغالله من طرف شبكات أخرى لالتصاالت. يف سنة 2014، وكجزء من تنفيذ 

املخطط الوطني لتطوير الصبيب العايل والعايل جدا، واصلت الوكالة املشاورات مع املتعهدين الحاليني لخدمات الهاتف املتنقل من أجل 

.MHz 862 - 790 إعادة تهيئة الطيف يف النطاق

وقد أسفرت هذه املشاورات عى توقيع اتفاق بني الوكالة واملستغلني الحاليني إلعادة تهيئة الطيف وتحرير قنوات الردد يف هذا الريط، 

وفقا لالتفاقية املوقعة بني الوكالة والهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي، والذي يحدد إجراءات تحرير رشيط الردد MHz 862 - 790 من 

خدمة البث اإلذاعي لصالح خدمات الهاتف املتنقل باملغرب. كا وقعت الوكالة مع متعهدين اثنني للبث اإلذاعي اتفاقا يخص إعادة تهيئة 

الطيف يف رشيط MHz 862 - 790. وتهدف هذه العملية إىل وضع اللمسات األخرة عى تصفية قنوات البث املستخدمة يف هذا النطاق. 

وسيتم تحرير قنوات الردد املعنية من الخدمة اإلذاعية أواخر شهر يونيو 2015.
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ويف الوقت نفسه، قامت الوكالة بإجراء تحليل عى رشائط الرددات البديلة. والتي سيتم تخصيصها للمستخدمني الحاليني لريط 790 - 862 

MHz، وذلك لتلبية احتياجاتهم. باإلضافة إىل ذلك، تم إطالق دراسة إلعداد أرشطة أخرى مرشحة لعملية إعادة تهيئة الطيف.

5.4 املراقبة التقنية وتقييم جودة خدمة الشبكات العامة لالتصاالت

يعتر الطيف الراديوي موردا طبيعيا نادرا يجب أن يتم استغالله بشكل فعال وعقالين لالستفادة الكاملة من اإلمكانيات التي يقدمها لخدمات 

االتصاالت. وتعد مراقبة الطيف عنرصا أساسيا يف مهمة إدارة طيف الرددات الراديوية. فهي تهدف إىل ضان احرام مستخدمي الرددات 

الراديوية للقواعد التقنية واإلدارية. وتخص مهام مراقبة الشبكات والتجهيزات الراديو كهربائية العمليات التالية :

مطابقة الشبكات الراديو كهربائية املستقلة، املحطات الراديو كهربائية املقامة فوق السفن، الشبكات الراديو كهربائية املستقلة امللغاة 	 

عر عملية مسح الرددات املطابقة، املراقبة الطيفية ألرشطة الرددات، وتحليل نتائج مختلف أنواع املراقبة؛

معالجة حاالت التشويش؛	 

قياس املجاالت الكهرومغناطيسية يف إطار معالجة الشكايات املتعلقة باألخطار املرتبطة بآثار اإلشعاعات عى الصحة؛	 

مراقبة إنجاز املشاريع املدرجة يف إطار الخدمة األساسية لالتصاالت؛	 

قياس جودة خدمة الشبكات العامة لالتصاالت؛	 

تحليل املعطيات التقنية ومؤرشات الكفاءة املعلنة من طرف متعهدي شبكات االتصاالت املتنقلة من الجيلني الثاين والثالث؛	 

تحليل املعطيات التقنية التي تهم الربط البيني لشبكات املتعهدين ؛	 

تتبع مستوى تغطية الشبكات العامة لالتصاالت،	 

اإلعداد والتنظيم واإلرشاف عى اختبارات الحصول عى شهادة مشغيل التجهيزات الراديو كهربائية املحمولة وشهادة الهواة.	 
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1. مراقبة املطابقة
تهدف مراقبة املطابقة التحقق من احرام الخصائص التقنية املذكورة يف التصاريح الصادرة بالنسبة لريط تردد معني )الشبكات اإلذاعية 

املستقلة، محطات السفن ومحطات البث، الخ(. وقد أنجزت الوكالة، خالل سنة 2014 حوايل 134 عملية مراقبة توزعت كالتايل :

مراقبة املطابقة، والتي همت 35 شبكة راديو كهربائية مستقلة ؛ 	 

مراقبة ومسح 65 ترددا ؛	 

مراقبة 34 محطة راديو كهربائية للسفن.	 

وبالنسبة لكل شبكة متت مراقبتها، أرسلت نسخة من محرض املراقبة إىل الهيئات املعنية من أجل تحيني السجل الوطني للرددات وقاعدة 

املعطيات املتعلقة بالفوترة.

بالنسبة للشبكات املرصح »بعدم مطابقتها«، تم إرسال إنذارات للمستعملني املعنيني من أجل االمتثال ملقتضيات األذون املسلمة من طرف 

الوكالة وذلك خالل أجل ال يتعدى شهرا واحدا.

52%

24%
10%

14%

مطابق
غ� مطابق
غ� مقامة

ملغاة 

املعالجة حسب نتائج املراقبة

2. معالجة حاالت التشويش حسب نتائج املراقبة
تعد عملية معالجة حاالت التشويش، آلية للفحص، تهم تسوية املشاكل الناتجة عن تداخالت الرددات والتي من شأنها التأثر عى الشبكات 

الراديو كهربائية. كا متكن من معرفة مصدر التشويش واقراح الحلول املالمئة للحد من ذلك. يف هذا السياق، قامت الوكالة بإجراء تحقيق يف 

الشكايات املتعلقة بحاالت التشويش والتدابر الالزمة التي من شأنها القضاء عى االضطرابات التي تؤثر عى استخدام الطيف الرددي. ففي 

سنة 2014، عالجت الوكالة 91 شكاية متعلقة بحاالت التشويش.

18%

3%
1%

78%

وانا كوبوريت
ميدي تليكوم
اتصاالت املغرب
آخرى

معالجة حاالت التشويش حسب عدد الشكايات الخاصة باملتعهدين و املستخدمني
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6%
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76%

GSM 900
Bande UMTS
Aéronautique
Radiodiffusion FM

VSAT
Radiodiffusion TNT
RIR/UHF
RIR/SHF
BLR/SHF

1%
1%

7%
2%

1%

معالجة حاالت التشويش حسب نوع الخدمة 

3. معالجة الشكايات املتعلقة بآثار اإلشعاعات عىل الصحة
خالل سنة 2014، تلقت الوكالة 19 شكاية تتعلق بتقييم آثار اإلشعاعات عى الصحة. وقد خضعت هذه الشكايات لعمليات قياس تقنية بعني 

املكان، حيث تم إبالغ املعنيني بالنتائج التي أسفرت عنها.

27%

الدار البيضاء
تيفلت

شتوكة آيت باها
بني مالل
الجديدة
مكناس
وجدة
�ارة

سيدي إفني
القنيطرة

العيون الرشقية
الرباط
أكادير
دمنات

5%

5%

11%

5%

5%
5%

5%
6%

6%

5%

5%

5% 5%

عدد الشكايات املعالجة املتعلقة بآثار اإلشعاعات عى الصحة حسب املدن

بالنسبة ملجموع القياسات التي تم إنجازها بعني املكان، أبانت النتائج املحصل عليها أن قيمة املجاالت الكهرومغناطيسية، هي دون مستوى 

الحد األدىن للتعرض اإلشعاعي املحدد يف منشور وزارة الصحة رقم 21 بتاريخ 22 ماي 2003.



 التقرير السنوي  2014
37

4. اختبار الحصول عىل شهادة مامرس

نسبةالنجاح عدد املشاركني/املمتحنني الدورة

شهادة محدودة ملهاتف راديوي

	 االختبار النظري

	 االختبار العميل 

نوع االختبار

 93 % 28  10 ماي 2014

% 100

% 64

1 

22 

دورة خاصة: 14

نونر 2014

  20 يونيو 2014
شهادة عامة ملشغل للنظام العاملي للنجدة والسالمة البحرية

منظم باملعهد العايل للدراسات البحرية بالدار البيضاء.

جدول يوضح نتائج اختبار الحصول عى شهادة مارس

• مراقبة جودة خدمة متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت.

يف إطار االختصاصات املوكلة لها، تضطلع الوكالة مبهمة تتبع جودة الخدمات املقدمة من لدن متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت، وذلك 

من خالل إجراء حمالت منتظمة لقياس مؤرشات جودة هذه الخدمات انطالقا من عينات ذات داللة.

وترمي هذه املؤرشات إىل التحقق من توفر الخدمة والولوج إليها واستمراريتها وتوافرها وصدقيتها. وتهم هذه املؤرشات كل من الخدمة 

الهاتفية الصوتية )نسب اإلخفاق واالنقطاع والنجاح( وإرسال املعطيات )مدة الربط، مدة التحميل، نسبة االستقبال، صبيب اإلرسال، نسبة 

األخطاء يف املعطيات(. تهدف هذه املراقبات إىل ضان مستوى ُمرض للزبناء فيا يخص جودة الخدمة. وتعتمد الوكالة، من أجل تتبع جودة 

خدمة متعهدي االتصاالت عى مقاربتني اثنتني، وها :

تحليل جداول البيانات الشهرية املتضمنة للمؤرشات الرئيسية لألداء )KPI( أو تلك التي تطلبها الوكالة من املتعهدين والتي تهم مدى 	 

جودة الشبكة خالل األحداث أو املناسبات املهمة أو االستثنائية؛

القيام بحمالت قياس ميدانية لتقييم مدى جودة الخدمة.	 

تهدف الوكالة من خالل هذه الحمالت إىل التحقق من مدى احرام متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت اللتزاماتهم املتعلقة بجودة الخدمة. 

كا تهدف إىل إجراء تقييم موضوعي وعلمي لجودة الخدمة بناء عى معاير وبرتوكوالت محددة.
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حمالت قياس جودة الخدمة املنجزة سنة 2014

عدد املدن  3G الجيل الثالث

)معطيات(

الرسائل النصية

SMS القصرة 

 3G الجيل الثالث

)صوت(

 2G الجيل الثاين

)صوت(

الحمالت املنجزة 

 سنة 2014
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  صوت الجيل الثالث

 الرسائل النصية القص�ة

 معطيات الجيل الثالث

خالل سنة 2014، أنجزت الوكالة تسع حمالت لقياس جودة الخدمة املقدمة :
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8 مدن -- 8010 5340 8010 الحملة 5
8 مدن -- 8010 8010 8010 الحملة 6
8 مدن -- -- 14600 21900 الحملة 7

16 مدينة 30000 -- 14600 21900 الحملة 8
4 مدن -- 2670 134 7758 الحملة 9

-- 59997 26689 40000 79998 املجموع

قياس الجودة حسب نوعية الخدمات

يف إطار قياس جودة الخدمة وتتبع مؤرشات أداء الشبكات الوطنية لالتصاالت املتنقلة، أحدثت الوكالة آلية لتتبع جودة خدمة الشبكات 

الوطنية لالتصاالت املتنقلة، وتستند هذه اآللية إىل العنارص التالية: 

	 مواصلة إنجاز حمالت قياس ميدانية منتظمة لجودة خدمة مختلف الشبكات، ونر النتائج بصفة دورية عى موقع اإلنرنت للوكالة؛

	 تحليل للبيانات املرسلة من قبل كل متعهد عى أساس شهري؛ البيانات التقنية للشبكة املتنقلة من الجيل الثاين والثالث وملؤرشات أداء 

هذه الشبكات )نسب االنقطاع واإلخفاق الخ... .( 

	 التحليل الفصيل للبيانات التقنية الخاصة بجودة خدمة للربط البيني للشبكات املتنقلة )سعة حزم الربط البيني، سعة دارات التشوير، 

معدالت تحمل حزم الربط البيني...إلخ( 

• مراقبة تسويق أجهزة ومعدات االتصاالت

تهم عملية املراقبة، الركات التي تقوم بتسويق معدات االتصاالت والتجهيزات الراديو كهربائية باملغرب. حيث يتم كل سنة وضع خطة عمل 

من أجل مراقبة هذه الركات. وتهدف هذه املراقبة إىل تقييم مدى احرام االلتزامات التنظيمية يف مجال استراد معدات االتصاالت من جهة، 

واإلخبار بإجراءات الدخول الجاري بها العمل والتحسيس حول كيفية الحصول عى شهادة املوافقة املوضوعة من قبل الوكالة. يف هذا اإلطار، 

خضعت 31 رشكة للمراقبة يف سنة 2014، غالبيتها كانت يف وضعية سليمة. يف حني، طُلب من الركات األخرى تسوية وضعيتها، وتم إطالعها 

عى مساطر املوافقة عى األجهزة الجاري بها العمل.

وفيا يخص مراقبة مقدمي الخدمات ذات القيمة املضافة، فقد همت الحملة األوىل التي انطلقت سنة 2014، 22 مدينة باملغرب؛ حيث متت 

مراقبة ما مجموعه 421 ناديا لألنرنت ومركز نداء. أسفرت هاته املعاينات عن مالحظة عدم احرام عدد من مقدمي خدمة اإلنرنت للعموم 

)نوادي اإلنرنت( للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وعدم القيام بترصيح مسبق لدى الوكالة. وقد قام معظم أصحاب نوادي اإلنرنت 

التي متت مراقبتها والذين يوجدون يف وضعية غر قانونية بتسوية وضعياتهم.
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مخالفة                          انعدام املخالفة

من ناحية أخرى، قامت الوكالة، عقب الشكاوى املقدمة إليها من قبل متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت، بعمليات مراقبة تحويل الحركة 

الهاتفية الدولية همت العديد من الركات التي يشتبه فيها. وقد متت مبارشة التحقيقات، بتعاون وثيق مع مصالح النيابة العامة املختصة. 

وتم إبالغ املتعهدين املعنني والسلطات القضائية املختصة بنتائج هذه التحقيقات.

6.4 الرتخيص للمحطات الراديو كهربائية واملوافقة عىل املعدات
طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، يتم استغالل كل محطة راديو كهربائية محمولة عى ظهر السفن أو الطائرات، بناء عى الرخيص 

املسبق للوكالة. وخالل سنة 2014، تلقت الوكالة أكرث من 1619 طلبا مقدما من طرف ماليك السفن وأكرث من 186 طلبا بالنسبة للطائرات، 

متت معالجتها بالكامل.

كا يخضع استعال التجهيزات الراديو كهربائية لالتصاالت عر طرق املالحة الجوية أو البحرية أو يف إطار خدمة الهواة، إىل الحصول املسبق 

عى شهادة مارس. ولهذا الغرض، نظمت الوكالة خالل سنة 2014، دورتني لالختبارات وسلمت، عى إثرها، قرابة 40 شهادة.

جميع  عى  ينطبق  اليشء  نفس  للوكالة.  املسبقة  للموافقة  وجوبا  لالتصاالت  العامة  بالشبكة  للربط  املخصصة  الطرفية  املعدات  تخضع 

التجهيزات الراديو كهربائية، سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصالت أم ال. وتهدف هذه املوافقة إىل التأكد من مدى مطابقة 

التقنية املوضوعة عى أساس املعاير الدولية والخصائص الوطنية. وهكذا،  الراديو كهربائية مع الخصائص  التجهيزات  املعدات الطرفية أو 

وافقت الوكالة خالل سنة 2014، عى 1280 معدا طرفيا جديدا، منها 1144 تجهيزا راديو كهربائيا.

أما فيا يخص الترصيح بتقديم الخدمات ذات القيمة املضافة، فقد سجلت الوكالة خالل سنة 2014، 410 ترصيحا جديدا بتقديم خدمة ذات 

قيمة مضافة، أي بانخفاض قدره ٪14.40 مقارنة بالعام السابق. ويفرس هذا الراجع بانخفاض عدد مقاهي االنرنيت. من جهة أخرى، أضحى 

نشاط مراكز النداء يشكل اليوم قطاعا هاما القتصاد املغرب بفضل منوها القوي، حيث وصل عددها يف 31 دجنر 2014 إىل 530 مركزا، موزعة 

أساسا يف الدار البيضاء والرباط ومراكش.

ان 
ي سلي

سيد

ي قاسم
سيد

ت
سطا

طسال
الربا

وجدة

ضور
النا

ش
مراك

خريبكة

خنيفرة

صبة تادلة
ق

إنزكان

صالح 
ن 

الفقيه ب

س
فا

ضاء
الدار البي

برشيد

بركان

ي مالل
بن

أحفر

أكادير



 التقرير السنوي  2014
41

7.4 نظام املعلومات بالوكالة
سنة  أنجزت  وقد  وغرها(.  والشبكات،  األجهزة  التطبيقات،  )الرمجيات،  املعلومايت  نظامها  مكونات  لجميع  أمثل  استعاال  الوكالة  يضمن 

2014 مروع تصنيف أصولها املعلوماتية، وأطلقت مروع إنجاز مستودع البيانات “Data warehouse” املتعلق ببيانات قطاع االتصاالت. 

وباإلضافة إىل ذلك، طورت الوكالة تطبيقا محموال خاصا بالهواتف الذكية ميكن من نر بيانات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف املغرب. 

وميكن تشغيل هذا التطبيق عى نظامي Androïd وIOS، وهو متوفر باللغات العربية، الفرنسية واإلنجليزية.

» ma.« 8.4 تدبري أسامء نطاق اإلنرتنت
يف إطار وضع قاعدة جديدة لتدبر أساء النطاق » .ma « استعانت الوكالة مبؤسسة خارجية لإلدارة التقنية ألساء النطاق، تتمثل يف املتعهد 

اتصاالت املغرب، وذلك بعد االستشارة التي أطلقتها الوكالة سنة 2013. وقد عينت الوكالة هذا املتعهد كمسؤول عن اقامة وتشغيل وصيانة 

القاعدة الجديدة ».ma « والتي تسمح بالتدبر التقني واإلداري ألساء النطاق ».ma « وأساء النطاق املعادة  باللغة العربية ».املغرب«. 

حيث تم يف يوم 12 فراير 2014 التوقيع، بني الطرفني، عى اتفاقية ملدة 7 سنوات قابلة للتجديد. ويدخل ذلك يف إطار حفظ الحقوق املشركة 

للطرفني.

لدعم إنشاء القاعدة املحورية الجديدة إلدارة أساء النطاق ».ma «، أعدت الوكالة مروع قرار، يغر القرار رقم 11-08 مبثابة إقرار ميثاق 

التسمية املتعلق بأساليب التدبر اإلداري والتقني والتجاري ألساء النطاق ».ma «. وقد أعد مروع القرار هذا عى أساس دراسة مقارنة 

الثنا عر بلدا، منها اإلمارات العربية املتحدة، تونس، الواليات املتحدة، كندا، السويد، فرنسا، بريطانيا وأملانيا. وأطلقت الوكالة يوم 17 يونيو 

2014 دعوة إلبداء الرأي عى مروع القرار، وقد حصلت عى مجموعة من املالحظات التي نرت يف شهر يوليوز 2014. يسمح هذا القرار 

مبالءمة إدارة أساء النطاق ».ma « للمارسات الدولية الجاري بها العمل والتغلب عى الفجوات التي متت مالحظتها.

يتم تسويق أساء النطاق ».ma« من خالل مقدمي خدمات ».ma« املرصح بهم لدى الوكالة باعتبارهم مقدمني للخدمات ذات القيمة 

 » ma.« املضافة. ويف نهاية سنة 2014، بلغ عدد مقدمي هذه الخدمات 28 مقدما. ويف إطار وضع املنصة الجديدة لتدبر أساء النطاق

عقدت الوكالة مؤخرا عدة اجتاعات مع مزوديها لتقديم كل البيانات حول عمليات التدبر الجديدة ألساء النطاق ».ma «. وستعمل الوكالة 

عى توقيع »اتفاقية مقدم خدمة« مع جميع مقدمي خدمات ».ma «. وقد تم تشغيل القاعدة الجديدة والبوابة الجديدة ابتداء من مارس 

.2015

باإلضافة إىل النطاق ».ma «، ويف سياق إنشاء متديدات جديدة للدول بالكتابات غر الالتينية )العربية والصينية والروسية، الخ(، حصلت 

الوكالة من هيئة اإلنرنت لألساء واألرقام املخصصة )ICANN(1، عى تفويض نطاق املستوى األعى العام لرموز البلدان )ccTLD( بالحرف 

العريب» املغرب .«.وقد تلقت الوكالة عدة طلبات لتسجيل اسم النطاق بالحروف العربية تحت متديد ».املغرب«. وميكن تدبر أساء النطاق 

تحت هذا التمديد، من الناحية التقنية، عن طريق القاعدة املحورية الجديدة ، كا سيتم تسويقها من قبل مقدمي الخدمات املرصح بهم 

لدى الوكالة. 

وسيدخل تسويق أساء النطاقات ».املغرب« حيز التنفيذ ، بعد تعديل القانون 24-96، وكذلك تحيني قامئة مقدمي الخدمات ذات القيمة 

املضافة ومالءمة قرار التسمية.

 )gTLD( وضان التنسيق وإدارة أساء النطاقات من املستوى األول بالنسبة للرموز العامة )IP( 14 - هيئة األنرنيت لألساء واألرقام املخصصة هي منظمة أمريكية غر ربحية مسؤولة عن تخصيص الفضاءات وعناوين بروتوكول اإلنرنت
)ccTLD( والرموز الوطنية
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9.4 الثقة الرقمية
حول  الوعي  مستوى  من  للرفع  واالبتكار،  التقنيات  املتعددة  لألبحاث  املغريب  املركز  ينظمها  التي  الدراسية  الحلقات  يف  الوكالة  شاركت 

املارسات التقنية واألمنية الفعالة املتعلقة بجرائم اإلنرنت. وقد متت كذلك مناقشة املشاكل املتعلقة بالحاية املرتبطة باألدلة اإللكرونية 

والرقمية. وفيا يتعلق باالمتثال لألنظمة الجارية ومعالجة البيانات الشخصية، أنهت الوكالة اإلجراءات املنصوص عليها يف القانون 09-08. ويف 

سنة 2014، تلقت الوكالة من اللجنة الوطنية ملراقبة حاية املعطيات ذات الطابع الشخيص مختلف الراخيص املطلوبة.
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05

.1
 »PACTE« : برنامج تعميم الولوج لخدمات االتصاالت

.2
برنامج تعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال مبؤسسات التعليم 

»GENIE« :العمومي

.3
برامج أخرى لتعميم استعامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  الخدمة األساسية 
وتقليص الفجوة 

الرقمية 
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  )PACTE( 1.5 برنامج

يهدف برنامج تعميم الولوج إىل وسائل االتصاالت )PACTE(، إىل 

نر خدمات الهاتف واإلنرنت عى مستوى 9263 منطقة قروية، 

فيها وسائل  تنعدم  التي  تلك  ) أي  البيضاء  املناطق  والتي تسمى 

الولوج إىل شبكات االتصاالت(. وقد تم اعتاد هذا الرنامج من طرف 

لجنة تدبر الخدمة األساسية للمواصالت )CGSUT( التي قامت 

بإسناد إنجاز هذا الرنامج إىل املتعهدين التاليني: اتصاالت املغرب، 

ميدي تليكوم، سيميكوم وسبايس كوم. وقد واجه املتعهدون، عند 

إنجاز هذا الرنامج، مجموعة من الصعوبات، السيا تلك املتعلقة 

بحيازة العقارات إليواء األعمدة واملحطات األساسية. يف 31 دجنر 

2014، وحسب تقارير املتعهدين الخاصة بتنفيذ الرنامج، وصلت 

تغطية املناطق املدرجة ضمن برنامج PACTE كا ييل:

مناطق مغطاة          

مناطق يف طور التغطية          

مناطق تواجه صعوبات يف التنفيذ          

مناطق صعبة اإلنجاز          

وبالتايل قررت لجنة تدبر الخدمة األساسية للمواصالت، منح املتعهدين مهلة إضافية إلنهاء األشغال.

الخدمة األساسية وتقليص الفجوة الرقمية

95,1%

3,6% 1,2%
0,1%

Localités couvertes
Localités en cours de couverture
Localités ayant des difficultés de mise en œuvre
Localités non réalisables
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 GENIE  2.5 برنامج
يغطي برنامج GENIE ما يقارب 10.000 مؤسسة تعليمية موجودة 

والتي  القروية(  أو  الحرضية  املناطق  )يف  اململكة  أنحاء  جميع  يف 

جهزت أو سيتم تجهيزها بأنظمة متعددة الوسائط وربطها باإلنرنت. 

القروية،  املناطق  يف  تعليمية  مؤسسة   13.000 تجهيز  سيتم  كا 

بحقائب متعددة الوسائط ومرتبطة باإلنرنت. والهدف من ذلك هو 

تقليل الفجوة الرقمية اإلقليمية.

الثالثة  بفضل محاوره   ،GENIE برنامج يهدف  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

األخرى : التكوين، املوارد الرقمية وتطوير االستعال، إىل متكني أكرث 

و230.000  الدراسية(  املستويات  جميع  )من  طالب  ماليني   6 من 

أستاذا، إضافة إىل أكرث من 10.000 مدير مؤسسة تعليمية و3.000 

مفتشا من االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

من املتوقع أن تصل نسبة الساكنة النشيطة املستخدمة للتجهيزات 

والوسائط  لإلنرنت  مستخدم  ماليني   6 بفضل   ،%  40 إىل  الرقمية 

املتعددة.

وفيا ييل تلخيص إنجازات الرنامج يف عام 2014 حسب املحاور :

1- البنيات التحتية:

ببيئة  مجهزة  والقروية  الحرضية  املناطق  يف  املدارس  من   %  87  	

الوسائط املتعددة األساسية«؛

بقاعات  مجهزة  والقروية  الحرضية  املناطق  يف  مدرسة   2838  	

 )VMM( الوسائط  متعددة  وحقائب   )SMM( الوسائط  متعددة 

إضافة إىل كونها مرتبطة باإلنرنت مع أنظمة حاية؛

	 6500مدرسة ابتدائية يف املناطق الحرضية والقروية مجهزة بحقائب 

متعددة الوسائط.

	 100 مدرسة ابتدائية يف املناطق الحرضية والقروية مجهزة بسبورات 

بيضاء تفاعلية.

2- التكوين:

تم تكوين 70 % )151.558( من هيئة التدريس 

تكنولوجيا  يف  املتخصص  للتدريب  الكوري  املغريب  املركز  إنشاء 

املعلومات واالتصاالت للربية يف الرباط إضافة إىل فرعيه يف كل من 

مدينتي الداخلة وفاس

التدريس  التدريب يف يونيو 2013 لصالح جميع أطر  ابتداء برنامج 

الربوية واإلدارية )2013 - 2016(.

التدريبية واملفتوحة GENIE( بهدف تدريب  إنشاء أول )الدورات 

املدرسني عر اإلنرنت.

3- املوارد الرقمية:

تم 	  الدراسية،  الرامج  مع  املتاشية  الرقمية  املوارد  من   % 90

اقتناؤها وتوزيعها؛ 

إنشاء املختر الوطني للموارد الرقمية )LNRN(؛	 

 	www.( للربية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بوابة  إنشاء 

حسب  املفهرسة  الرقمية  املوارد  تضم  التي   )taalimtice.ma

الرامج الدراسية واملستويات؛

اإللكروين 	  التعلم  مفهوم  تطوير  يهم   :TelmidTICE مروع 

عند التلميذ.

4- تطوير االستعامل:

الربوية، وتحسيسها  للتواصل مع األطر  تم تنظيم 200 ورشة قُرب 

وضع  تم  كا  الربية.  مجال  يف  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيا  بأهمية 

تابع  للربية،  واالتصال  اإلعالم  تكنولوجيات  الستعال  وطني  مرصد 

.)LNRN( املختر الوطني للموارد الرقمية
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استعامل  لتعميم  أخرى  برامج   3.5

يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اجتامعاتها السابقة
تنفيذ ومتويل  للمواصالت عى  الخدمة ألساسية  وافقت لجنة تدبر 

مجموعة من الرامج الهادفة لتعميم استعال تكنولوجيا املعلومات 

 CAC، E-SUP، واالتصاالت )إنجاز، نافذة، مراكز الولوج الجمعاتية

NET-U، ...( من طرف صندوق الخدمة األساسية للمواصالت. 

INJAZ 1- برنامج إنجاز
يف  املسجلني  التعليم  من  الثاين  السلك  لطلبة  الرنامج  هذا  يتيح 

الدورات املؤهلة من الحصول عى اشراك سنوي يف خدمة اإلنرنت 

وعى حاسوب محمول أو لوحة رقمية، مقابل دعم مايل ال يتعدى 

سقفه 3600 درهم لكل مستفيد.

وقد أُعطيت انطالقة هذا الرنامج سنة 2009، إذ مكن، إىل غاية سنة 

 18.000 بينهم  من  مستفيد   106.000 يناهز  ما  تغطية  من   ،2014

خالل السنة الجامعية 2013/2014، أي بنسبة تناهز %84 من الطلبة 

املتوفرين عى الروط املطلوبة.

2- برنامج إحداث »مراكز الولوج الجمعاتية«
خص الشطر ألول من هذا الرنامج إحداث مراكز الولوج الجمعاتية 

الهاتف  خدمات  توفر  أجل  من  الفتيات  ومآوي  الشباب  دور  يف 

واإلنرنت. 

مع نهاية سنة 2014، تم إحداث 50 مركزا، بينا 25 مركزا آخر يف 

طور اإلحداث.

NET-U و E-SUP 3- برامج
هذه الرامج تخص التعليم العايل، حيث يروم برنامج E-SUP تعميم 

استعال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم العايل، كا هو 

الحال بالنسبة لرنامج GENIE املخصص لقطاع الربية الوطنية. أما 

بالنسبة لرنامج NET-U، فروم تزويد الجامعات واألحياء الجامعية 

اللمسات  وضع  حاليا  ويجري   .WI-FI تكنولوجيا  عر  باإلنرنت 

األخرة عى هذين الرنامجني لتفعيلها خالل سنة 2016.
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INPT املعهد الوطني للربيد واملواصالت
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SOFT CENTRE مركز برمجيات الحاسوب

التكوين والبحث



 التقرير السنوي  2014
48

1.6 التكوين والبحث

كرى  عمومية  مدرسة  واملواصالت  للريد  الوطني  املعهد  يعد 

للمهندسني، تأسست سنة 1961، ويهتم هذا املعهد بتكوين املهندسني 

واألطر العليا يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم، ويشارك كذلك 

يف مجال البحث العلمي والتكوين املستمر. ومنذ سنة 2008، أصبح 

.)CGE( املعهد عضوا ضمن مجموعة املدارس العليا الفرنسية

وغرس  برسيخ  تهتم  تعليمية  مقاربة   2014 سنة  يف  املعهد  اعتمد 

قيم املواطنة والتعلم من خالل الحياة املجتمعية. إن الهدف الرئيي 

املهندسني،  للطالب  الشخصية  التنمية  تعزيز  هو  النهج  هذا  من 

وتنمية القدرات الذاتية والقدرة عى التعايش خالل تكوين مهندسني 

متعددي الكفاءات وأصحاب مبادرات.

ثالثة  لتوفر  التكوينية  برامجه  يف  النظر  بإعادة  املعهد  قام  ولهذا، 

بتنوع  تتميز  والتي  مهندسا،  طالبا   650 لفائدة  مستقلة  شعب 

عملية التكوين حول هندسة املعلوميات وهندسة تدبر تكنولوجيا 

كانت  التي  االتصاالت«  »هندسة  شعبة  إىل  باإلضافة  املعلومات، 

موجودة من قبل. وبالتايل يوفر املعهد ثالثة شعب وهي: 

تكنولوجيا  تدبر  وهندسة  املعلوميات،  هندسة  االتصاالت،  هندسة 

املعلومات.

وتكنولوجيات  االتصاالت  ميدان  يف  والتطوير  بالبحث  النهوض 

اإلعالم. 

يتوفر املعهد الوطني للريد واملواصالت عى بنية مخصصة للبحث 

الشبكات  االتصاالت،  أنظمة  يف  البحث  مختر  من  بدعم  والتطوير 

 .)STRS( والخدمات

باحثني  أساتذة  من  مكونة  للبحث  فرق  ستة  األخر  هذا  يحتضن 

تجرى  التي  األبحاث  األنشطة،  هاته  وتشمل  الدكتوراه.  وطلبة 

مع  الراكة  عقود  إطار  يف  أخرى  مشاريع  إىل  إضافة  املختر،  يف 

متعهدي الشبكات العامة لالتصاالت. الهدف من ذلك هو االستجابة 

لالحتياجات الحقيقية يف مجال البحث العلمي. 

باإلضافة إىل ذلك، يتوفر املعهد منذ سنة 2012، عى مركز لدراسات 

 CEDOC( املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  مجال  يف  الدكتوراه 

2TI(. حيث يتوزع 142 طالب يف سلك الدكتوراه عى فرق البحث 

املعهد الوطني للربيد واملواصالت
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املختلفة. كا تم كذلك توقيع 31 رشاكة جامعية و11 رشاكة مهنية 

يف سنة 2014.

 SOFT 2.6 مركز برمجيات الحاسوب

CENTRE

مركز برمجيات الحاسوب، هو مركز يخص تطوير الرمجيات للجهات 

والدولية(،  )الوطنية  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  قطاع  يف  الفاعلة 

عى  االعتاد  خالل  من  مبتكرة  برامج  إنتاج  من  لتمكينهم  وذلك 

مهارات البحث يف الجامعات ومدارس الهندسة.

مؤسسة   14 من  موردا   54 بتجميع  املركز  قام   ،2014 سنة  ففي 

جامعية إلنشاء إحدى عر حال برمجيا مجددا لفائدة تسع متعهدين 

تكنولوجيني وطنيني ودوليني، مثل :

وتحسني   ،Vectrisو  Market الذيك  الهاتف  تطبيقات   :  Involys  	

إنتاج بيانات التقارير من قاعدة بيانات؛

قاعدة  ذات  املتنقل  الهاتف  تطبيقات  تطوير  نظام   :ScreenDy  	

محورية متعددة؛

	 BRAMS: دليل وتصنيع موصل الخدمات عى اإلنرنت.

الصناعية  األقار  صور  حساب  تنظيم   :  Thalès Alenia Space  	

إرسال  عيوب  آثار  ملشاهدة  أداة  وهو   ،HTCondor نظام  تحت 

األقار الصناعية، التي متت محاكاتها، عى أرشطة الفيديو.

وقد أدى هذا النهج إىل ظهور حلول مبتكرة يف مجال الهاتف املحمول.

وباإلضافة إىل ذلك، مكن املركز، من خالل »مركز املهارة لتطبيقات 

الهاتف املحمول« الخاص به، من إنجاز مشاريع بحث وتطوير أخدت 

والخاصة،  العمومية  الوطنية  املؤسسات  انتظارات  االعتبار  بعني 

املعلومات،  تكنولوجيا  مجال  الخواص يف  الفاعلني  ومن خالل جمع 

يف  متارس  التي   )Start-ups( جدا  املبتدئة/الصغرة  الركات  خاصة 

األكادميية  الكفاءات  بتعبئة  وذلك  املحمول  تطبيقات  تطوير  مجال 

للبحث الرمجي )الجامعات ومدارس الهندسة(. وبهذه الطريقة، تم 

تحديد مشاريع من أجل تطبيقات االرتحال، األنظمة املدمجة، تدبر 

دفاتر  إعداد  أجل  من  وذلك  الجغرافية،  املعلومات  البيانات/أنظمة 

التحمالت املخصصة إلنتاج 7 تطبيقات للهاتف املتنقل.

اللمسات األخرة عى مروع تقارب بني صناع  املركز  وأخرا، وضع 

قطاع تكنولوجيا املعلومات ومركز بحوث الدكتوراه للمعهد الوطني 

بحوث  مواضيع  تهم خمسة  تجريبية  عملية  عر  املواصالت،  لتقنني 

الهواتف  تطبيقات  اإلشارة،  )معالجة  الرمجيات  مجال  يف  تطبيقية 

النقالة، والبيانات الكبرة(، مع بعض رشكات تكنولوجيا املعلومات.
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07
التعاون الدويل
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باهتام  الوكالة  تتابع  الدويل،  التعاون  أنشطتها يف مجال  من خالل 

تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واإلطار التنظيمي الذي 

يقنن هذه األنشطة. كا تشارك يف الفعاليات التي تنظمها املؤسسات 

املتخصصة إضافة إىل تبادل الخرات مع نظراتها واملنظات الدولية 

والدولية،  اإلقليمية  املحافل  من  العديد  يف  عضوا  بصفتها  املختصة. 

واملنتديات  واللقاءات  االجتاعات  يف  بانتظام  أيضا  الوكالة  وتشارك 

التقنني ومتعهدي االتصاالت  العديد من هيئات  جنبا إىل جنب مع 

من جميع أنحاء العامل.

يف  الوكالة  شاركت  لالتصاالت،  الدويل  االتحاد  يف  عضوا  باعتبارها 

املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت ومؤمتر املندوبني املفوضني )من 20 

أكتوبر إىل 7 نوفمر سنة 2014، بكوريا الجنوبية(. من جهة أخرى، 

إن بيان ديب، الذي اعتمد يف املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت، املنظم 

من طرف االتحاد الدويل لالتصاالت يف شهري مارس وأبريل من سنة 

االسراتيجية  واألهداف  التنمية  ملهمة  السيايس  الدعم  عزز   ،2014

لالتحاد الدويل لالتصاالت.

خالل مؤمتر املندوبني املفوضني، والذي يعقد مرة كل أربع سنوات 

وتحديد  لالتصاالت  الدويل  لالتحاد  االسراتيجي  االتجاه  لتحديد 

مجلس  يف  عضوا  املغرب  انتخاب  إعادة  متت  أنشطته،  مختلف 

االتحاد الدويل لالتصاالت للفرة املمتدة من 2015 إىل 2018. وهذا 

التي يقوم بها املغرب  يؤكد دعم املجتمع الدويل ملختلف املشاريع 

انتخاب املغرب عضوا يف لجنة  يف قطاع االتصاالت. كا متت إعادة 

لوائح الراديو لالتحاد الدويل للمجلس. هذه اللجنة، التي تتألف من 

12 خبرا ميثلون مناطق مختلفة من العامل، تعالج موضوعات مهمة 

يف قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد الدويل لالتصاالت )متت إعادة 

طيف  تدبر  قسم  ورئيس  املغرب  مرشح  بي،  مصطفى  انتخاب 

تناول  وقد  باملغرب(.  املواصالت  لتقنني  الوطنية  بالوكالة  الرددات، 

لالتحاد،  مستقر  دستور  اعتاد  مثل  هامة  قضايا  عدة  املؤمتر  هذا 

واستعراض لوائح االتصاالت الدولية، ودور االتحاد الدويل لالتصاالت 

دور  وكذلك  اإلنرنت،  قضايا  بشأن  الدولية  العامة  السياسات  يف 

االتحاد يف مراقبة نظام التسجيل الدويل للموجودات الفضائية.

لتنظيم  الفرنكوفونية  الشبكة  عقدت  الوكالة،  من  دعوة  وبناء عى 

االتصاالت )FRATEL( يومي 30 سبتمر و1 أكتوبر2014 يف مراكش، 

جلستها السنوية الثانية عرة شعار »أية ترددات وأي تدبر للطيف 

اإللكرونية؟  االتصاالت  لقطاع  املستقبلية  االحتياجات  ملواجهة 

رؤساء  بينهم عرون من  يناهز 130 مشاركا،  ما  بحضور  ». وذلك 

سلطات تنظيم االتصاالت.

التعاون الدول
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الذي  القرار  بنود  تنفيد  يف  الوكالة  رشعت  الحدث  هذا  ومبناسبة 

اتخذه مجلس إدارتها بخصوص تحمل نفقات السفر واإلقامة لوفود 

االجتاع.  حرضت  التي  األفريقية  االتصاالت  تنظيم  سلطات  بعض 

الرئاسة الدورية للشبكة الفرنكوفونية لتنظيم  هذا وستتوىل الوكالة 

االتصاالت FRATEL يف سنة 2016.

الثنايئ، استضافت الوكالة عدة وفود من هيئات  ويف مجال التعاون 

استقبلت  كا  الوكالة.  تجربة  عى  لالطالع  جاءت  اإلفريقية  التقنني 

الوكالة مثانية وفود تتكون من 35 إطارا ومسؤوال ميثلون السلطات 

والكامرون  فاسو  وبوركينا  والبنني  الجزائر  من  لكل  التنظيمية 

وجمهورية أفريقيا الوسطى ومايل وموريتانيا والسنغال.

وباإلضافة إىل ذلك، أبرمت الوكالة سنة 2014 عدة اتفاقيات تعاون 

يف مجال تنظيم االتصاالت، مع عدد من نظرائها األجانب، خصوصا يف 

أفريقيا، شملت سلطة مايل لتنظيم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

واملواصالت والريد. كا عملت الوكالة عى متديد اتفاقيات التعاون 

املرمة يف عام 2008 مع هيئة تنظيم االتصاالت اإللكرونية والريد 

تكنولوجيا  هيئة  مع   ،2010 سنة  مرمة،  وأخرى  البنني،  لجمهورية 

املعلومات واالتصاالت يف تركيا.
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اآلفاق املستقبلية

تعتزم الوكالة تفعيل عدد من املشاريع املهيكلة يف سنة 2015. حيث 

تراخيص  منح  عملية  عى  األخرة  اللمسات  بوضع  الوكالة  ستقوم 

الجيل الرابع 4G، والتي تعد عنرصا رئيسيا يف املخطط الوطني لتطوير 

الصبيب العايل والعايل جدا، والتي توليه الوكالة اهتاما خاصا.

كا ستعرف سنة 2015، موافقة مجلس اإلدارة عى مذكرة التوجهات 

العامة للفرة املمتدة ما بني 2014 و2018 والتي تعكس رؤية الوكالة 

لتنمية قطاع االتصاالت.

ويف هذا اإلطار، سيتم إطالق العديد من الدراسات واألبحاث. حيث 

سيتم إجراء دراسة حول سوق B2B )سوق بني الركات( لإلحاطة 

إجراءات  واقراح  املعوقات،  وتحديد  السوق،  هذا  مكونات  بكل 

ورافعات بشأن تطويره. كا سيتم إعداد دراسة أخرى حول القيمة 

األتاوى  قيمة  تحليل  أجل  من  املغرب،  يف  للرددات  االقتصادية 

والرددات املستعملة حسب طبيعة الخدمة. ومن شأن هذه الدراسة 

بها  الجاري  للتنظيات  املحتملة  املراجعة  حول  توصيات  تقدم  أن 

العمل.

املفككة  املحلية  الحلقة  استخدام  تقاسم   2015 سنة  ستشهد  كا 

املدنية  الهندسة  وكذا  املغرب،  اتصاالت  للمتعهد  فرعية  والحلقة 

الخاصة به، من قبل املتعهدين اآلخرين.

وعى املستوى التنظيمي، فإن الوكالة ستعد النصوص التطبيقية، قبل 

نهاية السنة، تحسبا ملصادقة الرملان عى مروع القانون رقم -12

121. املعدل واملتمم للقانون رقم 96-24 املتعلق بالريد واملواصالت.

املواصالت،  لتقنني  الوطني  املعهد  سيواصل  التكوين،  مجال  ويف 

نهج أسلوب االنفتاح عى املقاوالت واملؤسسات العمومية الوطنية. 

فدرالية  مع  خاصة  اقتصادية،  سوسيو  اتفاقيات  املعهد  سيوقع  كا 

 )APEBI( خدمات  وترحيل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

واالتحاد العام ملقاوالت املغرب.

ومن أجل تنويع مجاالت نشاطها، فإن املعهد سيطلق أسالكا تكوينية 

جديدة تتالءم مع متطلبات سوق العمل. كا سيتم اقراح ماسر يف 

األمن املعلومايت ودبلوم يف االقتصاد الرقمي خالل السنة الجارية.

ويف سياق الراكات ما بني بلدان الجنوب، ومع الفاعلني االقتصاديني 

واألكادمييني يف أفريقيا جنوب الصحراء، سينظم املعهد، لفائدة أطر 

وتنتهي  املهندسني  سلك  إطار  يف  سنتني  يدوم  تكوين  سلك  أفارقة 

الوكالة  قبل  من  العمل  هذا  دعم  وسيتم  دبلوم.  عى  بالحصول 

املغربية للتعاون الدويل.

للبيئة  الجامعية  العاملية  الشبكة  إىل  سينضم  املعهد  فإن  وأخرا، 

والذي  للبيئة،  املتحدة  األمم  لرنامج  التابعة  املستدامة  والتنمية 

املستدامة  التنمية  بتحقيق  املتعلقة  سياسته  مع  عضويته  تتاىش 

للمؤسسة.

التقليدية املتمثلة يف خدمات  وستقوم الوكالة أيضا مبواصلة مهامها 

يف  بالطبع  املستهلك  مصلحة  ستظل  كا  الجودة.  ومراقبة  تنظيم 

صلب اهتاماتها.
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ملحق

رشعت الوكالة، خالل سنة 2014 وبعد إعالم مجلس إدارتها، يف تعديل دفاتر 

الراخيص  مدة  لتمديد  وذلك  االتصاالت.  متعهدي  بعض  تخص  تحمالت 

الشبكات  واستغالل  إنشاء  تراخيص  عى  الحاصلني  للمتعهدين  املمنوحة 

العامة لالتصاالت الفضائية من نوع GMPCS واملتعهدين الحاصلني عى 

تراخيص إنشاء واستغالل الشبكات العامة لالتصاالت ذات موارد مقتسمة 

وقد تم نر هذه املراسيم يف الجريدة الرسمية للمملكة ويتعلق األمر بـ :

	 املرسوم رقم 2-14-66 بتاريخ 7 أبريل 2014 الذي ينص عى تجديد 

 .European Datacom Maghreb S.Aالرخيص املمنوح للركة

	 املرسوم رقم 2-14-67 بتاريخ 7 أبريل 2014 الذي ينص عى تجديد 

.SOREMAR الرخيص املمنوح لركة

عى  ينص  والذي   2014 أبريل   7 بتاريخ   68-14-2 رقم  املرسوم   	

. MORATELتجديد الرخيص املمنوح لركة

تجديد  عى  ينص   2014 أبريل   7 بتاريخ   69-14-2 رقم  املرسوم   	

 .European Datacom Maghreb S.Aالرخيص املمنوح للركة

 ،2014 يونيو   19 يف  للمملكة  الرسمية  الجريدة  يف  ونر  صدر  كا 

 Globalstar أفريقيا  شال  ستار  جلوبال  رشكة  اسم  تغير  مرسوم 

 ALHourria »التي أصبح اسمها »الحرية تيليكوم ،North Africa

.TELECOM SA

الرسمية  الجريدة  اعتاد ثالثة مراسيم نرت يف  وباإلضافة إىل ذلك، تم 

من أجل حذف الجزء املتغر من املساهمة املالية، التي تدفعها الركات 

الحاصلة عى تراخيص من نوع VSAT، وتهم يف هذه الحالة املتعهدين 

التاليني: جولف سات املغرب، سيمكوم وسبايسكوم.

واالستثار  والتجارة  الصناعة  وزير  ينب  املشرك  املرسوم  نر  تم  وأخرا، 

الجريدة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزير  الرقمي  واالقتصاد 

الرسمية يف 18 غشت 2014. ويهم هذا املرسوم املوافقة عى دفر املعاير 

للريد  الوطني  باملعهد  املهندسني  سلك  تهم  التي  الوطنية  البيداغوجية 

واملواصالت. 

أما فيا يتعلق بالقرارات التنظيمية التي أصدرتها الوكالة سنة 2014 نشر 

إىل ما ييل:

	 قرار رقم 04/2014 بتاريخ 17 فراير 2014 حول وضع املواصفات 

التقنية للموافقة عى املعدات الراديو كهربائية.

املعدل   2014 يناير   31 بتاريخ   ANRT/DG/n°03/2014 قرار   	

تحديد  نوفمر 2013 حول   8 بتاريخ   ANRT/DG/n°13/13 للقرار

هوية مشريك الجيل الثاين والجيل الثالث للهاتف املتنقل يف املغرب.

	 قرار ANRT/DG/n°06/2014 بتاريخ 16 أبريل 2014 حول اعتاد 

املبادئ العملية، التسعرية والتعاقدية، لتقاسم وتبادل البنية التحتية 

.)FTTH( لشبكات األلياف البرصية إىل غاية املشرك

الحل  بتاريخ 20 ماي 2014. يهم   ANRT/DG/n°08/2014 قرار 	

الودي للنزاع بني املتعهدين اتصاالت املغرب ووانا، حول تفعيل البنود 

اتصاالت  والفرعية لركة  املحلية  الحلقة  لتقاسم  والتعاقدية  التقنية 

املغرب يف ظل ظروف تنافسية عادلة.

	 قرار لجنة تدبر الوكالة رقم 14/09 بتاريخ 19 مايو 2014 املتعلق 

بتقاسم كل من الحلقة املحلية والحلقة الفرعية اعتبارا لتطور شبكة 

الهاتف الثابت التصاالت املغرب وبعض اإلجراءات التنفيذية واملتعلقة 

بها.

	 قرار لجنة تدبر الوكالة رقم 14/10 بتاريخ 17 يونيو 2014 املتعلق 

بتقاسم الحلقة املحلية والفرعية اعتبارا لتطور شبكة الهاتف الثابت 

التصاالت املغرب وبعض اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بها.

	 قرار لجنة تدبر الوكالة رقم 14/11 بتاريخ 11 يوليوز 2014 بناء عى 

ويخص  املغرب،  اتصاالت  املتعهد  تيليكوم ضد  ميدي  املتعهد  طلب 

الوضعية املالية والتشغيلية لعرض الخطوط املستأجرة )LAA( املقدم 

من طرف اتصاالت املغرب.

 2014 نونر   21 بتاريخ   ANRT/DG/N°12/14 رقم  الوكالة  قرار   	

نطاق  ألساء  والتجاري  التقني  اإلداري،  التدبر  إلجراءات  املحدد 

.»ma.« اإلنرنت

	 قرار الوكالة رقم ANRT/DG/N°13/14 بتاريخ 24 نوفمر 2014 

املتعلق بتحديد قامئة األسواق الخاصة لسنوات 2015 و2016 و2017.

	 قرار ANRT/DG/N°14/14 بتاريخ 9 دجنر 2014 يضع الروط 

التقنية والتسعر للولوج إىل مرافق الهندسة املدنية التصاالت املغرب.

يعدل   2014 ديسمر   12 بتاريخ   ANRT/DG/N°15/14 قرار   	

 2014 ديسمر   9 بتاريخ   ANRT/DG/N°14/14 القرار  ويتمم 

املحدد للروط التقنية والتعريفية، للولوج إىل مرافق الهندسة املدنية 

التصاالت املغرب.

يحدد  دجنر2014   22 بتاريخ   ANRT/DG/N°16/14قرار  	

الخاصة  االتصاالت  تأثرا كبرا عى أسواق  الذين ميارسون  املتعهدين 

برسم سنة 2015.

	 قرار ANRT/DG/N°17/14 بتاريخ 22 دجنر 2014 يحدد أسعار 

االنتهاء للربط البيني يف مختلف الشبكات الثابتة واملتنقلة للمتعهدين، 

اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوبوريت برسم سنة 2015.

	 قرار ANRT/DG/N°19/14 بتاريخ 26 دجنر 2014 يضع الروط 

التقنية والتعريفية لتقاسم كل من الحلقتني املحلية والفرعية لركة 

اتصاالت املغرب.

النصوص التنظيمية املتعلقة بالقطاع الصادرة سنة 2014
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