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05 التقرير ال�صنوي للوكالة الوطنية لتقنني املو�صالت 2009

< كلمـــــة املديــــر العـــــام 

وتكوين  الأ�صا�صية،  كاخلدمة  املهيكلة،  امل�صاريع  من  لال�صتثمار يف عدد  اأهلها  مما 

املهند�صني وتن�صيط منظومة الت�صالت.

كما عملت الوكالة على تكثيف م�صاركتها على ال�صعيد الدويل، لتمثيل املغرب يف العديد من املحافل 

نف�س  الوكالة يف،  ا�صتقبلت  كما  لالت�صالت.  الدويل  الحتاد  منها  بالذكر  ونخ�س  الدولية،  وامللتقيات 

ال�صياق، عددا من الوفود لالطالع على جتربة املغرب الغنية يف جمال تقنني الت�صالت، اإ�صافة اإىل 

العربية  امل�صتويات  الدولية على  التقنني  املنتديات لدى هيئات  العديد من  تن�صيط  اأطرها يف  م�صاركة 

والإفريقية واملتو�صطية بهدف التعريف بتجربة املغرب يف جمال املوا�صالت.

عزالدين املنت�صر باهلل 

تعد �صنة 2009 فرتة حا�صمة يف تاريخ الوكالة الوطنية لتقنني املو�صالت ومرحلة انتقالية بالن�صبة لقطاع 

الت�صالت باملغرب.

فقد متيزت هذه ال�صنة باإعداد مذكرة بالتوجهات العامة للنهو�س بالقطاع يف اأفق �صنة 2013 والتي 

�صادق عليها املجل�س الإداري للوكالة يف �صهر يناير �صنة 2010.

وتهدف هذه املذكرة، موازاة مع خمطط ‘‘املغرب الرقمي 2013’’، اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف 

بامل�صتوى  النهو�س  اأجل  الريادي من  دوره  و موا�صلة  التحديات  القطاع من مواجهة  بينها متكني  ومن 

القت�صادي والجتماعي لبالدنا.

ويف هذا الإطار، تروم التوجهات العامة اإىل تقلي�س الهوة الرقمية و�صمان منو متوا�صل يف اإطار بيئة 

مالئمة توفر ال�صروط ال�صرورية لقيام مناف�صة نزيهة و�صريفة على م�صتوى جميع مكونات ال�صوق.

كما متيزت هذه ال�صنة بتنفيذ املخطط الوطني اجلديد للرتقيم الهاتفي املكون من ع�صرة (10) اأرقام 

وتن�صيق  الوكالة  اأطر  ت�صافر جمهودات  اإىل  العملية  هذه  الف�صل يف جناح  ويرجع   .(9) ت�صعة  عو�س 

املواقف والت�صاور مع خمتلف املتعهدين الوطنيني، مما مكن من حتقيق انتقال موفق و�صل�س اإىل  املخطط 

الوطني اجلديد للرتقيم الهاتفي.

ومن جهة اأخرى، عرفت �صنة 2009 قدوم متعهد جديد ل�صوق املوا�صالت بعد منح ترخي�س ثالث للهاتف 

اخلليوي من اجليل الثاين ل�صركة واآنا كوربريت. و�صيكون لولوج متعهد ثالث على م�صتوى الهاتف املتنقل 

من اجليل الثاين اأثر اإيجابي على تكثيف املناف�صة وخف�س اأ�صعار اخلدمات الهاتفية ودعم تطور القطاع 

الذي وا�صل وترية منوه على م�صتوى جل مكوناته، بالرغم من الظرفية القت�صادية ال�صعبة على ال�صعيد 

الدويل. 

الب�صرية وا�صتعدادها لإجناز  املوارد  باأهمية َجودة  للوكالة، ووعيا منها  الداخلي  التنظيم  وعلى �صعيد 

اأطرها  وكفاءة  بارتياح مدى جناعة   الوكالة  �صجلت  والفعالية،  املهنية  من  اإطار  بها يف  املناطة  املهام 
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< تقدمي الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت

منذ اإحداثها �صنة 1998، كموؤ�ص�صة عمومية لدى الوزير الأول، تتمتع بال�صخ�صية المعنوية وبال�صتقالل 

المالي، ت�صعى الوكالة الوطنية لتقنين الموا�صالت اإلى تحقيق �صروط النهو�س بقطاع الموا�صالت ببالدنا. 

ولهذه الغاية خ�صها الم�صرع بمجموع الو�صائل القانونية والتقنية والمالية لال�صطالع بمهمة التقنين.

قيام  على  ال�صهر  تقت�صي  مهامها  فاإن  الموا�صالت،  قطاع  منظومة  �صميم  في  رئي�صيا  مكونا  وب�صفتها 

مناف�صة نزيهة و م�صروعة بين الفاعلين بالقطاع تحقيقا للم�صلحة العامة. وكذا و�صع اأ�ص�س تقنين �صفاف 

وناجع كفيل بتوفير البيئة المنا�صبة لنمو من�صجم للقطاع.

1. اخت�صا�صات الوكالة الوطنية لتقنين الموا�صالت

اجلوانب  ت�صمل  وا�صعة  �صالحيات  للوكالة  امل�صرع  خول  وجه،  اأح�صن  على  بدورها  القيام  من  لتمكينها 

املتعلقة بالتقنني القانوين والقت�صادي والتقني لقطاع املوا�صالت.  

فبالن�صبة للجانب القانوين، تتوىل الوكالة اإعداد القرتاحات الرامية اإىل تنظيم الإطار القانوين والتنظيمي 

للقطاع  وامل�صاهمة يف حت�صري م�صاريع القوانني واملرا�صيم والقرارات الوزارية، وكذا الإ�صراف على و�صع 

امل�صاطر املتعلقة مبنح الرتاخي�س لإقامة وا�صتغالل �صبكات الهاتف العمومي يف اإطار طلبات العرو�س. 

وتتوىل كذلك �صالحية منح الأذون وتلقي الت�صاريح ملمار�صة الأن�صطة املرتبطة بقطاع املوا�صالت.  

كما خول القانون لهذه املوؤ�ص�صة القيام لفائدة الدولة بتتبع تطور قطاع تكنولوجيا الإعالم باملغرب، ومهمة 

تدبري اأ�صماء جمال الإنرتنيت(ma.) واعتماد ومراقبة مقدمي خدمات امل�صادقة الإلكرتونية.

اأما بالن�صبة ملهام التقنني القت�صادية، فتتوىل الوكالة املوافقة على العرو�س التقنية والتعريفية املتعلقة بالربط 

البيني لل�صبكات العامة للموا�صالت واحرتام قواعد املناف�صة ال�صريفة وحل النزاعات النا�صئة بني املتعهدين.

التقنية  املوا�صفات  الوكالة  حتدد  التقني،  املجال  ويف 

والتجهيزات  الطرفية  املعدات  على  للموافقة  والإدارية 

الراديو كهربائية املمكن ربطها بال�صبكة العامة للموا�صالت. 

وتقوم، حل�صاب الدولة، بتدبري ومراقبة ا�صتخدام الطيف.
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2. حكامة �صفافة وناجعة

بال�صرامة  تت�صم  تدبريية  باأجهزة  الوكالة  امل�صرع  خ�س  قانونا،  لها  املوكولة  املهام  ودقة  لأهمية  نظرا 

وال�صفافية. ويتعلق الأمر بكل من:

وخم�س  الدولة،  من ممثلي  ويتكون  الأول،  الوزير  يرتاأ�صه  الوكالة،  يف  هيئة  اأعلى  هو  الإداري،  املجل�س 

الإعالم  تقنيات  ميدان  يف  كفاءتهم  على  بناء  معينني  واخلا�صة  العمومية  القطاعات  من  �صخ�صيات 

والت�صال. ويتوىل مدير الوكالة مهمة املقرر، ويتداول املجل�س حول التوجهات العامة للوكالة، كما ي�صع 

برنامج اأن�صطتها ويحدد ميزانيتها ال�صنوية، ويتابع تنفيذها.                

جلنة التدبري،  يتم تعيني اأع�صائها من طرف املجل�س الإداري ملدة خم�س �صنوات قابلة للتجديد. وتكمن 

مهمتها يف م�صاعدة املجل�س الإداري، والبت يف الق�صايا التي يوكلها اإليها املجل�س الإداري، وخا�صة تلك 

التي لها ارتباط بالنزاعات املتعلقة بالربط البيني. 

املدير العام، يتوىل الإدارة والإ�صراف على اأربع مديريات وهي، مديرية املناف�صة وتتبع املتعهدين، واملديرية 

مكلفة  الوحدات  من  اإىل عدد  بالإ�صافة  واملوا�صالت.  للربيد  الوطني  واملعهد  العامة،  والكتابة  التقنية، 

مبهام نوعية: التقنني، وال�صت�صراف والتكنولوجيات احلديثة، وهند�صة م�صروع تعميم تكنولوجيات الإعالم 

والت�صال بقطاع التعليم، والتوا�صل، والتدقيق الداخلي.

3. الموارد الب�صرية

بلغ عدد العاملني بالوكالة 327 م�صتخدما مع نهاية �صنة 2009، موزعني بني املقر الرئي�صي للوكالة 

(180) واملعهد الوطني للربيد واملوا�صالت (741). وبلغت ن�صبة التاأطري 60%. 

وتعد املوارد الب�صرية للوكالة الراأ�صمال احلقيقي لهذه املوؤ�ص�صة والذي بف�صله متكنت من بلوغ اأهدافها 

باجلدية  والنجاعة املطلوبة وبروح املبادرة والت�صحية.

ومن اأجل التطوير امل�صتمر لهذه الكفاءات وجعلها قادرة على ا�صت�صراف التحولت التي يعرفها قطاع 

املوا�صالت وم�صايرة م�صتجدات املوؤ�ص�صة على املدى املتو�صط والبعيد، نظمت الوكالة �صنة  2009 عددا 

من الور�صات والدورات التكوينية ا�صتفاد منها غالبية العاملني. 

.

تقدمي الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت<
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ن�صبة عدد  اأن  بتنقل محدود، حيث يالحظ  الثابت  الهاتف  نمو حظيرة  اأدناه،  البياني  الر�صم  ويو�صح 

الم�صتركين في هذه الخدمة اأ�صبحت تمثل اأكثر من ثلثي(2/3) حظيرة م�صتركي الهاتف الثابت.

تعادل  بن�صبة  توا�صل �صدارتها  الخوا�س  الم�صتركين  ن�صبة  فاإن  التالي،  الجدول  و كما هو مو�صح في 

للهاتف   4.5% مقابل  المهنيين ب11%  الم�صتركين  ن�صبة  تليها  الحظيرة،  اإجمالي  من   85% حوالي 

العمومي. 

حوالي    2009 �صنة  نهاية  عند  الثابت  الهاتف  �صوق  ح�صة  من  كوربوريت  وانا  المتعهد  ن�صبة  بلغت 

%64.6 ، تليه ات�صالت المغرب بن�صبة 35%.
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Taux de pénétration du fixeParc Fixe (en Milliers)
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84،49% 82،11% 80،4% 64،2% 65،9% اخلوا�س  امل�صرتكني  ح�صة 

11،01% 12،54% 12،9% 23،4% 21،8% املهنيني امل�صرتكني  ح�صة 

4،50% 5،35% 6،7% 12،4% 12،3% العمومي الهاتف  ح�صة خمادع 

3.516.281 2.991.158 2.393.767 1.266.119 1.341.156 الثابتة جمموع عدد اخلطوط 

تطور �ســوق املوا�ســـــــالت<

النمو القوي حلظرية الهاتف الثابت
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النمو الف�صلي ل�صوق الهاتف الثابت

تميزت �صنة 2009 على الخ�صو�س، بموا�صلة نمو حظيرة الم�صتركين في الهاتف الثابت (+17.5%).  

ويعزى هذا النمو اأ�صا�صا لتطور خدمة الهاتف بتنقل محدود.

كما حافظت حظيرة الهاتف المنتقل على وتيرة نموها بن�صبة تقدر ب (+11%). 

ويرجع   .%  56.7 قدرها  نمو  ن�صبة  بت�صجيل  وذلك  حقيقية  طفرة  حققت  فقد  الإنترنيت  حظيرة  اأما 

الف�صل في هذه النتيجة اإلى ظهور خدمة الإنترنيت الال�صلكي من الجيل الثالث والذي اأ�صبح ي�صتحوذ، 

مع نهاية �صنة 2009 على ن�صبة %59.6 من الحظيرة الإجمالية لم�صتعملي النترنيت .

1. �صوق الهاتف الثابت 

�صجلت حظيرة الم�صتركين في الهاتف الثابت �صنة 2009، نموا بلغ %17.5، وانتقلت بذلك ن�صبة النفاذ 

من %9.7 �صنة 2008 لت�صل اإلى %11.3 عند نهاية �صنة 2009.

مليون   2.9 مقابل   ،2009 �صنة  نهاية  مع  م�صترك  مليون   3.5 للم�صتركين  الإجمالية  الحظيرة  وبلغت 

م�صترك نهاية �صنة 2008، من بينهم 2.2 مليون م�صترك في خدمة الهاتف بتنقل محدود.

و يو�صح الر�صم البياني التالي النمو القوي لحظيرة الهاتف الثابت و تح�صن ن�صبة النفاذ.
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2. �صوق الهاتف المتنقل 
وا�صلت حظرية الهاتف املتنقل منوها خالل �صنة 2009 حيث 

مليون   25.3 ال�صنة  هذه  نهاية  مع  فيها  امل�صرتكني  عدد  بلغ 

التي  ال�صنة  نهاية  مع  م�صرتك  مليون   22.8 مقابل  م�صرتك، 

نفاذ  ن�صبة  على  اليجابية  النتائج  هذه  انعك�صت  وقد  قبلها. 

نقط،   7 ارتفعت ب  اإذ  ال�صاكنة،  م�صتوى  على  املتنقل  الهاتف 

لت�صتقر يف ن�صبة %81 مقابل %74 نهاية �صنة 2008. 

من خالل حتليل تطور ح�ص�س �صوق املتعهدين يت�صح اأن املتعهد ات�صالت املغرب تتوفر على الق�صط 

 ،37.27% %60.34 متبوعا باملتعهد ميدي تيليكوم ب  الهاتف املتنقل بن�صبة  الأكرب من ح�صة �صوق 

واملتعهد وانا كوربوريت بن�صبة 2.39%.

نالحظ خالل هذه ال�صنة تراجعا طفيفا يف ح�صة �صوق املتعهد ات�صالت املغرب يقدر بن�صبة 3.02%- 

مقارنة مع ال�صنة التي قبلها لفائدة املتعهدين ميدي تيليكوم و وانا كوربريت التي �صجلت ح�صتهما زيادة 

تقدر على التوايل ب %2.54 + و %0.48 +. وي�صح الر�صم البياين التايل التطور الف�صلي حلظرية 

الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالث.

 

اأما بالن�صبة لتوزيع زبائن الهاتف املتنقل بح�صب نوعية ال�صرتاك، فلم ي�صجل اإىل غاية متم 2009 اأي 

تغيري ملحوظ مقارنة مع �صنة 2008، 

فال�صرتاك بوا�صطة بطاقات الأداء امل�صبق يظل يحتل ال�صدارة بح�صة %96 مقابل %95.96 نهاية 

�صنة 2008. اأي بنمو قدره %11 �صنة 2009 .فيما �صجل ال�صرتاك بالأداء البعدي منوا قدره 9.65% 

. ويو�صح الر�صم البياين التايل التطور الف�صلي لتوزيع امل�صرتكني ح�صب اأنواع ال�صرتاك (الدفع امل�صبق 

والدفع البعدي) �صنة 2009.
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Taux de pénétration du Mobile Parc Mobile (en Milliers)
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Parc Post payé (en Milliers) Parc Prépayé (en Milliers)

Itissalat al-maghrib
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2,39%

60,34%

MeditelecomWana Corporate
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التطور الف�صلي لتوزيع امل�صرتكني ح�صب اأنواع ال�صرتاك

(الدفع امل�صبق والدفع البعدي) �صنة 2009
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وقد كان للنمو الذي عرفته خدمة النرتنيت من اجليل 

النرتنيت  حلظرية  الإجمايل  التطور  على  اأثر  الثالث 

حيث اأ�صبحت هذه اخلدمة متثل %59.58 من ح�صة 

متم  مع   35.4% مقابل   ،2009 �صنة  النرتنيت  �صوق 

�صنة 2008 . 

ذي  الإنرتنيت  يف  امل�صرتكني  حظرية  �صجلت  حني  يف 

ال�صبيب املنخف�س تراجعا بن�صبة %26.32 خالل �صنة 

مع   5.454 من  بها  امل�صرتكني  عدد  انتقل  اإذ   ،2009
نهاية �صنة 2008 اإىل 4.019 �صنة 2009. 

تقدر ب  بن�صبة   ،2009 �صنة  تراجعا خالل  بدورها  العايل  ال�صبيب  ذي  النرتنيت  كما عرفت خدمة 

%1.7. وهكذا بلغ عدد امل�صرتكني يف حظرية الإنرتنيت ذي ال�صبيب العايل474.561 م�صرتكا نهاية 
�صنة 2009 مقابل 482.791 مع نهاية �صنة 2008.  

 

وقد �صجل النرتنيت من اجليل الثالث منوا قويا �صنة 2009، تقدر ن�صبته ب163.73 %. اإذ انتقل عدد 

امل�صرتكني بحظريته من 268.131 �صنة 2008 اإىل 707.137 م�صرتكا �صنة 2009. ويو�صح الر�صم 

البياين التايل توزيع م�صرتكي النرتنيت ح�صب نوعية الولوج.

اأما خدمة الر�صائل الإلكرتونية الق�صرية SMS، املتبادلة خالل �صنة 2009، فقد بلغ جمموعها 85. 2 

مليار ر�صالة م�صجلة بذلك ارتفاعا بلغ %10.35، مقارنة مع �صنة 2008.

جمموع الر�صائل الإلكرتونية  الق�صرية SMS ال�صادرة (باآلف الوحدات)

3. �صوق الإنترنيت.

�صجل العدد الإجمايل للم�صرتكني يف حظرية الإنرتنيت منوا قويا �صنة 2009 حيث بلغ  1.186.923 

اأي بن�صبة منو تقدر ب %56.7، مقابل 757.453 مع نهاية �صنة 2008. وبلغت ن�صبة نفاذ  م�صرتكا 

النرتنيت عند ال�صاكنة املغربية %3.81، نهاية 2009 مقابل %2.46 نهاية 2008.

و يعك�س الر�صم البياين التايل النمو الإجمايل للولوج حلظرية النرتنيت خالل �صنة 2009. 
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جمموع �صنة 
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النمو الإجمايل للولوج حلظرية النرتنيت خالل �صنة 2009

توزيع م�صرتكي النرتنيت ح�صب نوعية الولوج.

تطور �ســوق املوا�ســـــــالت

 التقرير ال�صنوي للوكالة الوطنية لتقنني املو�صالت 2009



 2009: �سنة الأورا�س الكربى على م�ستوى 

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت
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2. منح ترخي�س ثالث للهاتف المتنقل من الجيل الثاني

للهاتف اخلليوي من اجليل  الوكالة على منح ترخي�س ثالث  اأعدته  اأ�صفر الإعالن عن مناف�صة، الذي 

الثاين ل�صركة واآنا كوربريت.

و�صيكون لولوج متعهد ثالث على م�صتوى الهاتف املتنقل من اجليل الثاين اأثر اإيجابي على تكثيف املناف�صة 

والرفع من م�صتوى ولوج ال�صاكنة للخدمات الهاتفية. ومن املنتظر كذلك اأن يكون لهذا الرتخي�س وقع 

اإيجابي على تخفي�س الأ�صعار والرفع من م�صتوى جودة اخلدمة. 

ومن اأهم  البنود التي ت�سمنها دفرت حتمالت املتعهد اجلديد ن�سري اإىل ما يلي: 

< حتديد مدة �صالحية الرتخي�س يف 15 �صنة؛

< يتم ال�صروع يف ال�صتغالل التجاري للرتخي�س خالل ثمانية(8) اأ�صهر، على اأبعد تقدير تبتدئ من 

تاريخ ن�صر املر�صوم باجلريدة الر�صمية؛

< مل مينح اأي حق امتياز يف اإطار هذا الرتخي�س؛

< حتديد املقابل املايل للرتخي�س �صنويا يف %1.5 من رقم املعامالت املنجز بر�صم اأن�صطة خدمات 

و�صيتم  املطاريف).  مبيعات  احت�صاب  ودون  الر�صوم  احت�صاب  الرتخي�س(دون  مو�صوع  املوا�صالت 

ا�صتخال�س هذا املقابل طيلة فرتة �صالحية الرتخي�س.

اأ�صرفت الوكالة خالل �صنة 2009 على العديد من امل�صاريع التي انعك�صت ب�صفة ايجابية على منو قطاع 

املوا�صالت باململكة املغربية. وياأتي يف �صدارة هذه امل�صاريع املخطط الوطني اجلديد للرتقيم الهاتفي، 

من  عدد  كوربريت، وجتديد  وانا  للمتعهد  الثاين  اجلــيل  من  املتنقل  للهاتف  اجلديد  الرتخي�س  ومنح 

تراخي�س الت�صالت عرب الأقمار ال�صناعية وكذا اإعداد مذكرة بالتوجهات العامة للقطاع يف اأفق �صنة 

.2013

1. المخطط الوطني الجديد للترقيم الهاتفي

اأدى التو�صع الكبري الذي عرفته �صبكات الت�صالت وتنامي الطلبات على  اخلدمات الهاتفية اإىل نق�س 

يف موارد الرتقيم خ�صو�صا تلك املتعلقة بخدمات �صبكات الهاتف املتنقل.  وملعاجلة هذه الو�صعية ارتاأت 

الوكالة، بت�صاور مع خمتلف املتعهدين اإجناز خمطط وطني جديد للرتقيم الهاتفي تتكون تركيبته من 

ع�صرة (10) اأرقام عو�س ت�صعة(9) ، وذلك ابتداء من يوم 7 مار�س 2009. وقد مرت جميع اأطوار هذه 

العملية يف ظروف تقنية جد ح�صنة، مكنت من النتقال اإىل املخطط اجلديد بكيفية �صل�صة.

ويرجع الف�صل يف جناح هذه العملية اإىل ت�صافر جمهودات اأطر الوكالة وتن�صيق املواقف والت�صاور مع 

تيليكوم، و ونا كوربريت) ، مما مكن من حتقيق  الوطنيني(ات�صالت املغرب، ميدي  املتعهدين  خمتلف 

انتقال موفق و�صل�س اإىل  املخطط الوطني اجلديد للرتقيم الهاتفي.

 التقرير ال�صنوي للوكالة الوطنية لتقنني املو�صالت 2009
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لقد مكنت متانة الأ�ص�س املالية التي حتظى بها اململكة املغربية من مواجهة اآثار الأزمة العاملية، اإذ مل 

ي�صجل قطاع املوا�صالت �صنة 2009 �صوى تباطوؤا طفيفا يف م�صتوى منوه.

اإل اأن تطور التكنولوجيات والتغريات احلا�صلة على �صعيد نوعية ال�صتهالك توؤ�صر على م�صتقبل واعد 

للقطاع. ومن املنتظر اأن يكون لتطور ال�صبيب العايل جدا وتالقي املحتويات (Convergence) على 

�صعيد �صا�صات املطاريف الثابتة واملحمولة الأثر البالغ على دينامية القطاع.

ال�صنوات  الب�صرية  تطورا قويا خالل  والألياف  الراديوية  التكنولوجيات  ت�صهد  اأن  املنتظركذلك،  ومن 

املقبلة،  مما �صينعك�س اإيجابا على ال�صبكات الثابتة.

اإذ  املتنقل.  املحتوى  مع حاجيات  تتالءم  اأن  املتنقلة  للتكنولوجيات  ينبغي  الدولية،  للتوجهات  وم�صايرة 

باإمكان تكنولوجيا اجليل الرابع اأن حتظى بالأهمية  من طرف املتعهدين على املدى املتو�صط من اأجل 

العايل  الثابت  نفاذ النرتنيت  ن�صبة  واإىل �صعف  املتنقل  ال�صريع لالنرتنيت  النمو  ال�صتجابة ملتطلبات 

ال�صبيب.

واأخريا، فاإن من �صاأن تطور اخلدمات اللكرتونية اأن ي�صكل فر�س منو حقيقية بالن�صبة للقطاع وب�صفة 

خا�صة من خالل اإجناز خدمات احلكومة اللكرتونية وكذا خدمات البنوك الإلكرتونية والتعلم عن بعد، 

. GENIE مو�صوع برنامج تعميم تكنولوجيا الإعالم بقطاع التعليم مثل م�صروع

 2009: �سنة الأورا�س الكربى على م�ستوى الوكالة الوطنية <

لتقنني املوا�سالت

للموا�صالت  3. تجديد التراخي�س وتعديل دفاتر تحمالت متعهدي ال�صبكات العامة 
GMPCS عبر الأقمار ال�صناعية من نوع

تقدم املتعهدان European DATACOME S.A. (EDC) وSOREMAR SARL ، احلائزان 

منذ �صنة 2003 على تراخي�س لإقامة وا�صتغالل �صبكات عامة لالت�صالت عرب الأقمار ال�صناعية من 

نوع GMPCS  ملدة خم�س (5) �صنوات، بطلب اإىل الوكالة لتجديد هذه الرتاخي�س تطبيقا ملقت�صيات 

دفاتر حتمالتهم.

وقد اأعطى املجل�س الإداري للوكالة موافقته على جتديد مدة هذه الرتاخي�س، كما وافق كذلك على اإلغاء 

�صقف ال�صبيب املحدد بالن�صبة للخدمات املقدمة، وحتديد املقابل املايل ال�صنوي الواجب اأداوؤه من طرف 

كل متعهد يف %2 من رقم املعامالت (دون احت�صاب الر�صوم). 

وقد ا�صرتط املجل�س الإداري للوكالة، من اأجل( تفعيل هذا القرار، �صرورة اأداء ال�صركتني ملا بذمتيهما من 

متاأخرات بر�صم امل�صاهمات املالية كما هي حمددة يف دفرت التحمالت اخلا�س بكل متعهد. 

وبعد ت�صوية املتعهدين املعنيني لو�صعيتيهما وفق قرار املجل�س الإداري امل�صار اإليه، قامت الوكالة باإعداد 

امل�صادقة  والتي متت  املتعهدين  التحمالت  دفاتر  على  املدخلة  للتعديالت  املت�صمنة  املرا�صيم  م�صاريع 

عليها بتاريخ 26 نونرب 2009.

4. مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع الموا�صالت في اأفق �صنة 2013

بعد مذكرة التوجهات العامة لفرتة 2008-2004، اأعدت الوكالة مذكرة بالتوجهات العامة لتنمية قطاع 

املوا�صالت يف اأفق �صنة 2013. وقد ارتكزت هذه الوثيقة، التي تعد مبثابة خارطة طريق، على النمو 

الولوج  تعميم  وكذا  جدد  فاعلني  ظهور  وعلى  الأخرية  ال�صنوات  خالل  القطاع  حققه  الذي  املتوا�صل 

للتكنولوجيات احلديثة  لفائدة جمموع ال�صاكنة.

كما تتوخى هذه املذكرة، تقلي�س الهوة الرقمية وموا�صلة دعم ال�صتثمار بالقطاع، و�صمان روؤية وا�صحة 

ملختلف الفاعلني �صواء املتواجدون اأو املحتملون.
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يعد هدفا رئي�صيا لإذكاء املناف�صة. ولتحقيقه �صيتم تب�صيط امل�صاطر العملية لقابلية حمل الأرقام عرب 

املتعهدين  التزامات  �صيتم تعريف وحتديد  (الآجال، مدة النقطاع...). كما  ال�صروط احلالية  مراجعة 

املتعلقة بالنتائج بكيفية دقيقة وقابلة للقيا�س ومقرونة باجلزاءات يف حالة عدم احرتامها. اإ�صافة اإىل 

اإن�صاء قاعدة بيانات ممركزة خا�صة بقابلية حمل الأرقام.

ويف جمال الربط البيني لل�صبكات الثابتة واملتنقلة، فاإن التعريفات املطبقة �صتعرف ابتداء من �صنة 2010 

الدويل. وذلك من خالل تطبيق  ال�صعيد  املطبقة على  التعريفية  امل�صتويات  مل�صايرة  تخفي�صات مهمة 

للمتعهدين  بالن�صبة  املكاملات  اإنهاء  التعريفي  خلدمة   (asymétrie) الالمتاثل  مبداأ  موؤقتة،  ب�صفة   ،

التي  التي يتحملها كل متعهد، واحل�صة  التكلفة  ياأخذ بعني العتبار جانب  الثالثة، والذي  ال�صموليني 

ميتلكها يف �صوق الت�صالت. و�صيلغى هذا املبداأ يف اأفق �صنة 2013، على اأن يتم تقييم مدى تاأثري هذا 

الإجراء، ابتداء من �صنة 2011، واحتمال اإدخال تعديالت عليه عند القت�صاء.

تناف�صية  بدينامية  اقرتنت  ما  اإذا  البيني،  الربط  تكاليف  م�صتوى  على  املهمة  التخفي�صات  و�صتمكن 

حقيقية، من ت�صجيع تخفي�س تعريفات خدمات الت�صالت  بالتق�صيط.

و لهذه الغاية، �صيتم ن�صر اخلطوط الرئي�صية التي توؤطر املوافقة على هذه التعريفات و لتو�صيح الروؤيا 

التي حتكم  و  بها حاليا  املعمول  القواعد  للم�صتهلكني، �صيتم مراجعة  بالن�صبة  ال�صفافية  للمزيد من  و 

العرو�س المتيازية خلدمات املوا�صالت.

واأخريا، ومن اأجل الرفع من حدة املناف�صة على م�صتوى بع�س مكونات �صوق الت�صالت، �صتنجز درا�صة 

لو�صع منوذج يتعلق بالبيع باجلملة لت�صويق الرواج الهاتفي، على اأن يتم تو�صيح و�صعية هوؤلء الباعة فور 

النتهاء من هذه الدرا�صة.

وتتج�صد اأهم اأهداف املذكرة  يف ما يلي: 

< دعم موا�صلة ال�صتثمار بالقطاع؛ 

للحاجيات  بالن�صبة  خ�صو�صا  ال�صتعمالت  تطور  مع  املتالئمة  التحتية  البنيات  و�صع  اإتاحة    >

املتزايدة من ال�صبيب؛

<  تقوية فر�س الولوج خلدمات املوا�صالت وت�صجيع تخفي�س اأ�صعار املكاملات؛

< دعم منو خمتلف مكونات �صوق الت�صالت من خالل ا�صتعمال رافعات التقنني وجعلها قادرة على 

النهو�س باملناف�صة بني خمتلف الفاعلني؛

وتقوم هذه التوجهات على حتقيق اأهداف دقيقة ومرقمة بالن�صبة لقطاع املوا�صالت يف اأفق �صنة 2013 

واملتمثلة يف:

< حظرية هاتف ثابت ومتنقل ت�صم 34 مليون م�صرتك،

< حظرية النرتنيت ت�صم مليوين (2) م�صرتك،

< رقم معامالت اإجمايل يف حدود 40 مليار درهم.

ولبلوغ هذه الأهداف الطموحة، ترتكز التوجهات العامة على اأربعة حماور اأ�صا�صية وهي:

< و�صع اإجراءات التقنني؛

< امل�صادقة على جدول زمني وا�صح مل�صل�صل التحرير؛

< و�صع خمطط عمل وطني للنهو�س بالنرتنيت ذي ال�صبيب العايل جدا؛

< مراجعة الإطار الت�صريعي والتنظيمي.

❙ اإجراءات التقنني

�صيمكن دعم وتو�صيح القواعد التقنية والتعريفية لقت�صام البنيات التحتية  من انت�صار�صريع لل�صبكات 

وتفادي ازدواجية التجهيز مع اإلزام املتعهدين املعنيني بن�صر العرو�س املتعلقة باقت�صام البنية التحتية و 

التعهدات املتعلقة بالنتائج وغرامات التاأخري يف الإجناز.

النظر يف  اإعادة  املحلية من خالل  تق�صيم احللقة  بت�صجيع عملية  الكفيلة  الإجراءات  �صيتم و�صع  كما 

م�صتوى الأ�صعار املطبقة والقواعد املنظمة.اأما بالن�صبة لقابلية حمل الأرقام، فاإن النهو�س بهذه الرافعة 
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 2009: �سنة الأورا�س الكربى على م�ستوى الوكالة الوطنية <

لتقنني املوا�سالت

❙ مراجعة الإطار القانوين

اإن م�صاحبة جمموع التدابري الواردة يف مذكرة التوجهات العامة ، يتطلب مراجعة  لالإطار الت�صريعي 

والتنظيمي لقطاع املوا�صالت باملغرب وكذا الأنظمة التي توؤطر جمالت اأخرى كالتعمري واإعداد الرتاب 

الوطني واحتالل امللك العام. و�صتهم هذه املراجعة:

< تو�صيح ودعم الخت�صا�صات املناطة بالوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت ومتكينها من الو�صائل 

القانونية الكفيلة مبواكبة منو فعلي ومتوا�صل ل�صوق الت�صالت؛

< و�صع نظام تدرجي للعقوبات، خ�صو�صا املالية، يوكل تطبيقه اإىل الوكالة يف حالة اإخالل املتعهدين 

بالتزاماتهم اأو عدم احرتامهم للمقت�صيات اجلاري بها العمل؛

املقرتحات  مع  لتتالئم  املوا�صالت  وخدمات  ال�صبكات  ل�صتغالل  املنظمة  الن�صو�س  مراجعة   >

امل�صادق عليها  واملتعلقة بال�صبيب العايل جدا؛

< تو�صيح اللتزامات املتعلقة  باقت�صام البنيات التحتية و�صروط تنفيذها؛

< تو�صيح بع�س حقوق وواجبات املتعهدين؛

< تطوير الثقة الرقمية.

❙ اإجراءات التحرير

�صريتكز حترير القطاع على ال�صتثمار يف البنيات التحتية التي تهم النرتنيت ذي ال�صبيب العايل جدا 

واإدخال التكنولوجيات املتنقلة اجلديدة. ومن املتوقع األ ي�صهد �صوق الت�صالت ولوج متعهدين جدد يف 

جمال خدمة الهاتف الثابت اأو خدمات اجليل اجلديد اإل ابتداء من �صنة 2011. و�صتحدد درا�صة يف 

املو�صوع �صروط منح هذه الرتاخي�س. كما اأن النهو�س بالنرتنيت ذي ال�صبيب العايل جدا، قد ي�صتدعي 

منح تراخي�س جديدة ملتعهدي البنيات التحتية.

ومن جهة اأخرى، ومن اأجل النهو�س بالنرتنيت ذو ال�صبيب العايل جدا، �صيتم مع نهاية �صنة 2011 منح 

ترددات للمتعهدين الراغبني يف اإدخال تكنولوجيا اجليل الرابع.

واأخريا فاإن و�صعية متعهدي »VSAT« التي تعرف تطورا حمدودا على م�صتوى ال�صوق �صت�صتفيد من 

رافعات اإ�صافية  تتيح لهم تطوير ن�صاطهم.

❙ النهو�س بالإنرتنت ذي ال�سبيب العايل جدا

النهو�س  اأجل  كرافعة من  والت�صال  الإعالم  تكنولوجيات  اختيار قطاع  تبنت  التي  املغربية  اململكة  اإن 

ال�صبيب اجلد  اإىل  بالولوج  يتعلق  �صتتوفر على خمطط عمل وطني  لبالدنا،  القت�صادي والجتماعي 

العايل.

ولهذه الغاية، �صيتم و�صع نظام حمدد لفائدة م�صريي ومتعهدي البنيات التحتية كما �صت�صهر احلكومة 

على حتديد م�صادر التمويل (العمومية واخلا�صة...) لإقامة البنيات التحتية لل�صبيب العايل جدا وعلى 

تغطية  بتكثيف  املتعلقة  للمتطلبات  ال�صتجابة  اأجل  من  العمومية،  املواقع  اإىل  املتعهدين  ولوج  تي�صري 

�صبكاتهم وحت�صني جودة اخلدمات.

❙ اخلدمة الأ�سا�سية

اإىل غاية 2013، �صيوا�صل تنفيذ م�صاريع تعميم خدمات املوا�صالت لفائدة جمموع ال�صكان، املدرجة يف 

اإطار برنامج »PACTE«. و�صيتم، ابتداء من �صنة 2011، اإعداد اخلطوط التوجيهية املحددة للتوجهات 

العامة للخدمة الأ�صا�صية للفرتة املمتدة ما بني 2012 و 2016. 
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تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت >
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تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<

املتنقلة  املكاملات  اإنهاء  خدمة  تعريفات  تقنني  جمال  يف  الدولية  املمار�صات  لأف�صل  درا�صة   •
والثابتة.

< معرفة و�صعية ال�صوق واملناف�صة بالن�صبة للهاتف الثابت واملتنقل،

< اختيار منهجية ح�صاب التكلفة وو�صع منوذج للتكلفة مرتبط مبتعهد مرجعي للهاتف املتنقل.

< �صياغة خال�صات معللة �صواء على م�صتوى التخفي�صات املرغوب فيها اأو على م�صتوى التماثل 

التعريفي.

وقد مت تبليغ خال�صات الوكالة واقرتاحاتها للمتعهدين لإبداء مالحظاتهم واقرتاحاتهم يف املو�صوع.

2. البت في النزاعات:

يف اإطار ممار�صتها لخت�صا�صاتها، عاجلت الوكالة �صنة 2009 عددا من النزاعات التي تهم املتدخلني 

يف القطاع، ويتعلق الأمر ب:   

• النزاع القائم بني ات�سالت املغرب وميدي تيليكوم من جهة و وانا كربوريت من جهة اأخرى حول مترير 
الرواج الدويل مل�سرتكيهما عرب الربط البيني الوطني لوانا كربوريت.

تو�صلت الوكالة �صنة 2008 بطلبني واردين من املتعهدين ات�صالت املغرب وميدي تيليكوم لت�صوية النزاع 

الربط  الرواج الدويل مل�صرتكيهما عرب  القائم بينهما من جهة وبني املتعهد وانا كربوريت حول مترير 

البيني الوطني لوانا كربوريت.

الثانية من  بال�صروع يف املرحلة   2009 املعنية، متيزت �صنة  ال�صلح بني الأطراف  وبعد جناح م�صطرة 

ت�صوية النزاع، والتي من خاللها عينت الوكالة مكتبني للخربة لالإ�صراف على عمليات التدقيق للتاأكد من 

مدى احرتام املتعهد وانا كربوريت للتزاماته، وتبني من خالل نتائج التدقيق اأن البنود املن�صو�س عليها 

ي�صكل تقنني و �صبط قطاع املوا�صالت اأ�صا�س املهام املخولة اإىل الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت، حيث 

قامت هذه الأخرية مبجموعة من الأعمال يف هذا املجال خالل �صنة 2009.

1. الربط البيني: 

ن�صت  مذكرة التوجهات العامة على تخفي�صات مهمة بالن�صبة لتعريفات خدمة اإنهاء املكاملات من خالل 

القيام بتاأطري متعدد ال�صنوات (2013-2010) لتعريفات الربط البيني (التعريفة  الق�صوى) لل�صبكات 

الثابتة واملتنقلة للمتعهدين الثالثة: ات�صالت املغرب و ميدي تيليكوم و وانا كوربريت  .

وياأتي هذا التاأطري يف �صياق الإعداد ملذكرة التوجهات العامة للنهو�س بقطاع املوا�صالت يف اأفق �صنة 

2013. وتهم تعريفات النتهاء التالية:
التاأطري  نهاية  بعد  الثالثة  الوطنيني  للمتعهدين  املتنقلة  ال�صبكات  بني  البيني  الربط  تعريفات   >

املتعدد ال�صنوات لفرتة 2007-2009 .

< تعريفات الربط البيني بني ال�صبكات الثابتة للمتعهدين الوطنيني الثالثة بعد نهاية التاأطري املتعدد 

ال�صنوات لفرتة 2010-2008، والذي يهم ال�صبكة الثابتة للمتعهد ات�صالت املغرب.

وتهم تعريفات النتهاء للرواج الثابت، ال�صبكات التالية:

< ال�صبكة الثابتة لت�صالت املغرب،

< ال�صبكة الثابتة مليدي تيليكوم،  

< ال�صبكة الثابتة بدون تنقل حمدود لوانا كوربريت،

< ال�صبكة الثابتة بتنقل حمدود لوانا كوربريت،

ومن اأجل اإعداد هذه التعريفات قامت الوكالة بعدد من الجراءات و منها:

< ا�صت�صارة خرباء دوليني،

< ا�صت�صارة املتعهدين،

اإعداد درا�صة مقارنة دولية من اأجل:

• حتديد م�صتويات تعريفات الربط البيني للهاتف املتنقل والثابت باملغرب مقارنة مع دول اأخرى،
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3. تقنين وتتبع المناف�صة:

يعد جمال تقنني وتتبع املناف�صة يف قطاع املوا�صالت من بني اأهم الخت�صا�صات املناطة  بالوكالة، ويف 

هذا الإطار اأ�صرفت هذه املوؤ�ص�صة على اإعداد درا�صة تناولت حتليل الأ�صواق اخلا�صة، والتي اأ�صفرت 

على مراجعة قائمة هذه الأ�صواق ل�صنوات 2009-2010-2011. كما قامت بتحليل اتفاقيات توريد 

بنود  للتاأكد من مدى مطابقة  املغرب  وات�صالت  العمومية  القطاعات  املربمة بني  الت�صالت  خدمات 

وتظلمات  �صكايات  من  العديد  يف  الوكالة  بتت  كما  العمل.  بها  اجلاري  للمقت�صيات  التفاقيات  هذه 

امل�صتهلكني.

❙ حتديد قائمة املتعهدين املوؤثرين يف الأ�سواق اخلا�سة 

الذين ميار�صون  املتعهدين  بتحليل لالأ�صواق اخلا�صة وتعيني  املوا�صالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  قامت 

نفوذا موؤثرا بها كالتايل:

< ات�صالت املغرب بالن�صبة ل�صوق املكاملات املنتهية بال�صبكة الثابتة؛

< ات�صالت املغرب وميدي تيليكوم بالن�صبة ل�صوق املكاملات املنتهية بال�صبكة املتنقلة (خدمة ال�صوت، 

وخدمة الر�صائل الق�صرية)؛   

< ات�صالت املغرب بالن�صبة ل�صوق الو�صالت املوؤجرة.

• النزاع القائم حول الو�سعية التناف�سية مبنطقة القطب التكنولوجي بالدار البي�ساء

بتاريخ 27 اأبريل 2009 تو�صلت الوكالة بطلب من ات�صالت املغرب للبت يف النزاع القائم بينها من جهة 

وبني وانا كربوريت و�صركة »MITC«، ال�صركة املكلفة بتدبري القطب التكنولوجي بالدار البي�صاء، من 

جهة اأخرى، و تطالب ات�صالت املغرب ب�صمان حقها يف الولوج اإىل منطقة القطب التكنولوجي رغم 

اختيار �صركة »MITC«، بناء على طلب عرو�س، لوانا كربوريت كم�صري وحيد ملجال الت�صالت داخل 

املنطقة املذكورة.

ونظرا لعدم جدوى م�صاعي امل�صاحلة التي قامت بها الوكالة يف مو�صوع النزاع، متت اإحالة امللف على 

جلنة تدبري الوكالة من اأجل البت فيه. اإل اأن ات�صالت املغرب �صحبت طلبها قبيل اإحالته على جلنة 

التدبري.

املتنقل  الهاتف  نحو  املوجهة  للمكاملات  التعريفية  واجلداول  العرو�س  حول  كربوريت  وانا  �سكاية   •
للمقاولت.

تو�صلت الوكالة بتاريخ 25 يونيو 2009 من املتعهد وانا كربوريت، ب�صكاية حول املمار�صات املنافية لقواعد 

التعريفية   واجلداول  بالعرو�س  واملتعلقة  املناف�صني،  بع�س  من  ال�صادرة  القت�صادي  والرتكيز  املناف�صة 

للهاتف املتنقل املوجهة للمقاولت. وتوجد هذه ال�صكاية يف طور الدرا�صة.

تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<
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املن�صو�س عليها يف القوانني اجلاري بها العمل. هذا، وقد اأجنزت الوكالة �صنة 2009 عمليات تدقيق 

ح�صابات كل املتعهدين، للتاأكد من مدى �صحة البيانات الواردة يف القوائم الرتكيبية بر�صم املحا�صبات 

التحليلية لهوؤلء، ومدى مطابقتها ل�صعر التكلفة والنتائج على م�صتوى كل �صبكة اأو خدمة.

❙ التدقيق العملي

اأجنزت الوكالة خالل الف�صل الأول من �صنة 2009 تدقيقا عمليا ل�صبكة املتعهد وانا كوربوريت،  والذي 

هم جانب املداخيل  واجلانب التقني.

5. قابلية حمل الأرقام

تتيح خدمة حمل الأرقام لكل م�صرتك اإمكانية تغيري املتعهد مع الحتفاظ  بنف�س رقم ندائه، مما ي�صاعد 

على اإنعا�س املناف�صة والنهو�س ب�صوق املوا�صالت. 

الأرقام  الوكالة بعر�س حول عملية حمل  الأخرية، تقدمت  الإداري يف دورته  فخالل اجتماع جمل�صها 

باملغرب وال�صعوبات التي تعرت�س اإجنازها يف وقتها املحدد. ويف هذا ال�صياق، اقرتحت الوكالة جملة 

من القرتاحات تهم تدابري حت�صني الجراءات وحتديد العمليات التي من �صاأنها اإعطاء انطالقة جديدة 

لهذا امل�صروع. وقد �صادق املجل�س على القرتاحات املقدمة وكلف املدير العام للوكالة  باإحداث  قاعدة 

املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام.

اأن بع�س  وبعد ال�صت�صارات التي قامت بها الوكالة على ال�صعيد الوطني، تبني 

املتعهدين ل يرغبون يف اأن تكون قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام 

م�صرية من طرف متعهد مناف�س.

للربط  وتعريفي  تقني  تقدمي عر�س  املتعهدين  العمل، يجب على هوؤلء  بها  للقوانني اجلاري  وتطبيقا 

البيني، وم�صك حما�صبة منف�صلة واحرتام مبادئ البيع بالتق�صيط ل�صوق انتهاء املكاملات.

❙ حتليل اتفاقيات توريد خدمات الت�سالت املربمة بني القطاعات العمومية وات�سالت املغرب.

الت�صالت  خدمات  بتوريد  املتعلقة  التفاقيات  جمموع  ت�صليمها  املغرب  ات�صالت  من  الوكالة  طلبت 

املربمة بينها وبني القطاعات العمومية للتاأكد من مدى مطابقة بنود هذه التفاقيات للمقت�صيات اجلاري 

بها العمل وبالتايل احرتامها ملبادئ املناف�صة احلرة وال�صريفة. و�صيتم النتهاء من هذا التحليل خالل 

�صنة 2010.

❙ معاجلة �سكايات امل�ستهلكني:

تتو�صل الوكالة بعدد من �صكايات وتظلمات امل�صتهلكني والتي يتم معاجلتها يف اإبانها بكل اهتمام، ويتم 

اإخبار اأ�صحابها بنتائجها.

وي�صكل هذا املجال و�صيلة لالطالع على و�صعية ال�صوق وعلى اجلوانب التي يجب اأن حتظى بالأولوية 

على م�صتوى القطاع.

40 �صكاية خالل �صنة 2009 تهم الفوترة ومدى مطابقة  من  اأكرث  الوكالة  ال�صدد، عاجلت  ويف هذا 

م�صتوى ال�صبيب الفعلي لل�صبيب املبني يف الفواتري، واأخرى تتعلق بالعالقات التعاقدية واملناف�صة غري  

امل�صروعة.

4. تدقيق ح�صابات المتعهدين:

تتوىل الوكالة يف اإطار ممار�صتها لخت�صا�صاتها، اإجراء عمليات تدقيق ح�صابات املتعهدين.

❙ التدقيق القانوين للتكلفة والنتائج

ميّكن التدقيق القانوين من اإعطاء راأي مف�صل ومعلل حول مدى دقة التكاليف وان�صجامها مع املبادئ 

تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<
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  ».ma« 6. تدبير اأ�صماء مجال الإنترنيت

اأوكل امل�صرع املغربي اإىل الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت مهمة تدبري وتقنني جمال الإنرتنيت باململكة 

 ’’ ma املغربية حتت ا�صم “ نقطة

ومن اأجل هيكلة ت�صويق اأ�صماء جمال الإنرتنيت »ma.« اأ�صبح مقدمو اخلدمات املرتبطة بهذه الأ�صماء، 

ابتداء من �صنة 2008، خا�صعني لنظام ت�صاريح تقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�صافة. ويف �صنة 2009، 

 .».ma« مت الت�صريح والرتخي�س ل13 مقدم خدمة ت�صويق اأ�صماء جمال الإنرتنيت

احرتامهم  مدى  من  للتاأكد  اخلدمة  هذه  مقدمي  اأن�صطة  تتبع  على  الوكالة  ت�صهر  اأخرى،  جهة  ومن 

.».ma« للمقت�صيات املحددة يف ميثاق الت�صمية

ال�صكايات  يف  با�صتمرار  الوكالة  تبت   ،».ma« الإنرتنيت  ملجال  مت�صرفا  وب�صفتها  ذلك،  على  عالوة 

املعرو�صة عليها �صواء من لدن اأ�صحاب اأ�صماء املجال اأو من مقدمي اخلدمات املرتبطة بهذه الأ�صماء.

».ma« امل�سادقة القبلية على ت�سجيل اأ�سماء املجالت ❙

و�صعت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت م�صطرة تهم امل�صادقة امل�صبقة على ت�صجيل اأ�صماء املجالت 

»ma.«. ، ويف هذا الإطار، بتت الوكالة يف 760 طلب ت�صجيل.

الت�صمية واحرتامها، واحلد  الواردة يف ميثاق  البنود  وقد مكنت هذه امل�صطرة من ال�صهر على تطبيق 

الت�صفية  الوكالة قاعدة مرجعية للمعطيات متكن من  الغاية، و�صعت  الت�صجيالت املفرطة. ولهذه  من 

التلقائية لالأ�صماء املرفو�صة واملحتجزة قبل القيام بعملية الت�صجيل. 

❙ العمليات املتعلقة بحمل الأرقام التي قامت بها الوكالة

تنفيذا لقرارات جمل�صها الإداري، اأعدت الوكالة م�صروع الإطار املرجعي املتعلق بتنظيم ا�صت�صارة لختيار 

وحدة مكلفة بو�صع وتدبري قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام. 

الإطار  م�صروع  حول  راأيهم  لإبداء  لالت�صالت  العامة  ال�صبكات  متعهدي  دعوة  الإطار متت  هذا  ويف 

املرجعي.كما مت تكوين جلنة على �صعيد الوكالة عهد اإليها مبتابعة اإجناز عملية حمل الأرقام. و�صتتوىل 

هذه اللجنة اإعداد الإطار املرجعي لال�صت�صارة والإ�صراف على عملية اختيار الوحدة املكلفة بو�صع وتدبري 

قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام.

وتتمثل اأهم ال�صعوبات التي تعرت�س تنفيذ عملية حمل الأرقام فيما يلي:

< اختالف وجهة نظر املتعهدين حول �صرورة واأولوية و�صع قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل 

الأرقام.

< خا�صية حظرية الهاتف املتنقل باملغرب التي يطغى عليها ال�صرتاك بالأداء امل�صبق.

< الكلفة املرتفعة لو�صع قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام، خ�صو�صا بالن�صبة للمتعهد 

التاريخي الذي يتعني عليه حتيني نظامه املعلوماتي.

وملواجهة هذه ال�صعوبات عر�صت الوكالة على اأنظار املجل�س الإداري ت�صورين من اأجل موا�صلة عملية 

حمل الأرقام وهما:

< الت�سور الأول: 

الإعالن حال، وبغ�س النظر عن املعطيات الراهنة، عن ا�صت�صارة لختيار الوحدة املكلفة بتدبري 

قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام حتى تكون هذه الوحدة جاهزة للت�صغيل مع نهاية 

�صنة 2010. 

< الت�سور الثاين: 

حماولة حل ال�صعوبات الراهنة على املدى الق�صري قبل الإعالن عن ا�صت�صارة لختيار الوحدة 

املكلفة بتدبري قاعدة املعطيات املمركزة املتعلقة بحمل الأرقام على اأن تكون هذه الوحدة جاهزة 

للت�صغيل خالل �صنة 2011. 

تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<
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».ma« متابعة التطور التقني املرتبط باأ�سماء جمال الإنرتنيت ❙

املوا�صيع،  من  عدد  تطور  لتتبع  التقنية  اليقظة  جذاذات  حتيني  على  با�صتمرار  الوكالة  ت�صرف 

املجال  ا�صم  نظام  يعرف  و  املجالت  اأ�صماء  اأنظمة  �صعف  نقاط  و  باأمن  املرتبطة  تلك  خا�صة  

(DNS : Domain name system ) على اأنه اخلدمة التي تتيح الربط بني عنوان بروتوكول 

الأنرتنيت. الأنرتنيت (IP) و ا�صم جمال.  و ذلك لكونهذا النظام يلعب دورا حيويا يف �صبكة 

اأمنية اكت�صفت يف برجمية  و يف �صهر يوليوز من �صنة 2009، ا�صتهدف نظام ا�صم املجال جراء ثغرة 

BIND. و قد ح�صدت الوكالة كل جمهوداتها لإخطار و حت�صي�س امل�صتعملني الوطنيني لالنرتنيت، و ل 
�صيما مدبري نظام اأ�صماء املجالت امل�صتهدفة.. .

ويف اإطار متتني العالقات والتعاون مع اجلهات الدولية املعنية مبجال النرتنيت، ت�صارك الوكالة يف:

< اجتماعات واأ�صغال الهيئة الدولية امل�صرفة على اأ�صماء جمالت الإنرتنيت (ICANN) ؛ 

< فريق العمل لهند�صة الأنرتنيت (IETF) ؛ 

< اللجنة املكلفة بتعريب اأ�صماء جمال الأنرتنيت.

  

7. الم�صادقة الإلكترونية والت�صفير.

تعد الوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت ال�صلطة الوطنية املكلفة باإعتماد ومراقبة امل�صادقة الإلكرتونية،  

التي توكل لها املهام التالية:

< تقرتح على احلكومة القوانني املطبقة على الت�صفري ومراقبته ومعايري اعتماد مقدمي خدمات 

امل�صادقة الإلكرتونية؛

< ال�صهر على تفعيل و تطبيق هذه املعايري؛

< القيام، حل�صاب الدولة، باعتماد مقدمي خدمات امل�صادقة الإلكرتونية ومراقبة اأن�صطتهم.

.».ma« متابعة التدبري التقني  ل�سجل جمال ❙

بخريطة  م�صتمرة  بكيفية  الوكالة  تتو�صل  الوطني،  النرتنيت  ملجال  التقني  للتدبري  متابعتها  اإطار  يف 

  .».ma« باأ�صماء جمالت الإنرتنت

ومن اأجل حت�صني التدبري احلايل وجعله اأكرث مالئمة مع املوا�صفات الدولية، تعتزم الوكالة الإعالن عن 

مناف�صة من اأجل منح غالبية املهام املرتبطة بالتدبري التقني لأ�صماء جمال الإنرتنيت »ma.« اإىل متعهد 

خارجي. و لهذا الغر�س، تعد الوكالة حاليا م�صروع دفرت حتمالت يحدد  ال�صروط واملعايري التي يجب 

.».ma«  توفرها يف امل�صري التقني ملجال الأنرتنيت

 ».ma« مراقبة تطبيق بنود ميثاق الت�سمية ❙

يف اإطار مراقبتها ملدى احرتام اأ�صماء املجال امل�صجلة لبنود ميثاق الت�صمية »ma.« اجلاري بها العمل، 

قامت الوكالة مبا يلي:

< حترير جميع الأ�صماء املكونة من حرف واحد (جميع احلروف الهجائية بالالتينية مثل a.ma و 

b.ma و ...، وجميع الأرقام، مثل            و          و          ) و�صتحتفظ الوكالة، من الآن ف�صاعدا، 
بهذه الأ�صماء اإىل غاية اإعداد درا�صة يف مو�صوع ت�صجيلها.

 

ا�صتعمالها من  �صبق  والتي  املحجوزة  املوا�صيع  باأ�صماء  لها عالقة  التي  بالأ�صماء  قائمة  < حترير 

طرف اأ�صخا�س ل حق لهم فيها. 

من جهة اأخرى،  و�صعت الوكالة اآلية متكنها من معرفة، يف احلني، كل تفعيل يف املجال »ma.«. ويت�صمن 

موقع الوكالة قائمة حمينة باأ�صماء املجال املحتفظ بها.  

 ».ma« امل�ساطر البديلة حلل النزاعات املتعلقة باأ�سماء املجال ❙

تبنت الوكالة نظاما غري ق�صائي، و�صعته املنظمة الدولية حلماية امللكية الفكرية يتعلق بت�صوية النزاعات 

يف جمال النرتنيت وحماية العالمات امل�صجلة وت�صويق املواد املحمية.

تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<

9.ma   1.ma   0.ma
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8. الثقة الرقمية

اأ�صحى املجال الرقمي حا�صرا على م�صتوى جميع القطاعات والذي، من خالل 

تطور النرتنيت، اأ�صبح ف�صاء للحرية واملعرفة والرثوة.

و يعد اإقرار الثقة الرقمية اأحد رهانات النهو�س بالتجارة الإلكرتونية والإدارة 

املتزايد  ال�صتعمال  اأن  ذلك  الإلكرتوين.  التبادل  عمليات  وجميع  الإلكرتونية 

للتكنولوجيات احلديثة يحمل العديد من الأخطار والتهديدات بالن�صبة للدولة 

الثقة  اإ�صكالية  الوكالة  اعتربت  وهكذا  �صواء.  حد  على  واخلوا�س  واملقاولت 

الرقمية ور�صا يف مقدمة ان�صغالتها. 

و يقوم جمال الثقة الرقمية على ح�صن تفهم واإدراك الإ�صكاليات الناجتة عن 

ا�صتعمال ال�صبكات الرقمية لتكنولوجيا الإعالم يف خمتلف  مناحي احلياة وعن 

ا�صتيعاب الأخطار املحدقة.

ومن خالل درا�صة اأعدتها الوكالة، تبني اأن عامل انعدام الثقة لدى الأ�صخا�س ي�صكل العرقلة الأوىل يف 

طريق النهو�س بالتجارة اللكرتونية واملعامالت الإلكرتونية مع الإدارة. 

اأو  اإلكرتونية غري م�صروعة  اأطفالهم الذين يت�صفحون مواقع  اإزاء  اأن التخوف ال�صائد لدى الآباء  كما 

خطرية اأو غري مالئمة قد يعوق انت�صار النرتنيت و�صط الأ�صر.

ومن اأجل ا�صتفادة الأ�صخا�س و املقاولت من الإمكانات الهائلة التي توفرها التكنولوجيات احلديثة، ، 

تعمل الوكالة على تطوير الأ�ص�س القانونية والتنظيمية والتقنية  للنهو�س بالثقة الرقمية.

التطبيقية  الن�صو�س  اإعداد  ال�صلطات احلكومية املخت�صة، يف  الوكالة، مع  ال�صياق، �صاركت  ويف نف�س 

للقانون رقم 53-05 املتعلق بالتبادل الإلكرتوين للمعطيات القانونية. ومن بينها املر�صوم رقم 2.08.518  

ال�صادر بتاريخ 21 مايو 2009 و التي ت�صند مبقت�صاه اىل الوكالة ما يلي: 

من  امل�صبق  الت�صريح  �صكل  احلديثة حول  بالتكنولوجيات  املكلفة  1. تقدمي اقرتاح لل�صلطة احلكومية 
اأجل ال�صترياد والت�صدير وتوريد وا�صتغالل اأو ا�صتعمال و�صائل وخدمات الت�صفري اخلا�صعة للت�صريح، 

وحمتوى  امللف املرفق به.

2. تقدمي اقرتاح لل�صلطة املذكورة حول �صكل وحمتوى الرتخي�س امل�صبق من اأجل ال�صترياد والت�صدير 
الت�صفري اخلا�صعة للرتخي�س ، وحمتوى امللف املرفق  اأو ا�صتعمال و�صائل وخدمات  وتوريد وا�صتغالل 

به.

3. اإعداد منوذج لدفرت التحمالت الواجب اإيداعه لدى ال�صلطة احلكومية املكلفة بالتكنولوجيات احلديثة 
من طرف ال�صخا�س الذين ل يتوفرون على اعتماد مقدمي خدمات امل�صادقة الإلكرتونية الراغبني يف  

تقدمي خدمات الت�صفري اخلا�صعة للرتخي�س ق�صد اعتمادهم لهذه الغاية.

املتوفرين على  الأ�صخا�س  الوكالة من طرف  لدى  اإيداعه  الواجب  التحمالت  لدفرت  4. اإعداد منوذج 
ال�صروط املن�صو�س عليها يف املادة 21 من القانون رقم 53-05 املتعلق بالتبادل الإلكرتوين للمعطيات 

القانونية، الراغبني يف اعتمادهم كمقدمي خدمات امل�صادقة اللكرتونية.

ويف نف�س ال�صياق، اأعدت الوكالة اأربعة (4) م�صاريع قرارات وزارية، توجد يف طور  امل�صادقة، وتتعلق 

باإجناز املهام املذكورة اأعاله.

و من جهة اأخرى، اأعدت الوكالة  م�صروع قرار يهدف تو�صيح امل�صاطر املتعلقة مبراقبة مقدمي خدمات 

امل�صادقة اللكرتونية. فتطبيقا للمواد 6 و9 و15 من القانون رقم 53-05 امل�صار اإليه اأعاله،  يحدد 

م�صروع القرار املوا�صفات التقنية الواجب احرتامها للح�صول على �صهادة  املطابقة لآلية اإن�صاء التوقيع 

الإلكرتوين.

تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<
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تقنـــني قطـــــــاع املوا�ســــــالت<

9. تدبير طيف الترددات

بهدف  الرتددات،  ا�صتعمال طيف  2009، جمهوداتها يف جمال تخطيط  �صنة  الوكالة، خالل  وا�صلت 

تر�صيد ال�صتعمال وتوفري الرتددات الالزمة ل�صتغالل املتعهدين ل�صبكاتهم.

❙ الأن�سطة املرتبطة بتخطيط الرتددات

 2،5 GHz 2 و GHz 1800 و MHz 5 و MHz يف جمال تخطيط الرتددات حظي �صريط الرتددات

5  باهتمام خا�س. كما قامت الوكالة بعدة حتاليل ملعرفة اجلدوى من  GHz3،7 و GHz 3،5 و GHz و

وراء اإدخال تكنولوجيا جديدة اأو اإحداث �صبكات جديدة للموا�صالت:

خالل  البواخر  منت  على  الأر�صية  املحطات  ل�صتعمال   ESV حمطات  ا�صتغالل  حول  درا�صة   >

الإبحار؛

اإعداد دفرت حتمالت مف�صل حول ال�صروط التقنية والعملية املطبقة على كل طلبات احل�صول على   >

ترددات املقدمة يف اإطار اخلدمات املتنقلة للمالحة اجلوية؛

اأ.  مراجعة القرار املتعلق بال�ستعمال احلر للرتددات

 جديدا يحدد ال�صروط التقنية ل�صتعمال 
1
من اأجل مواكبة امل�صتجدات التكنولوجية، تبنت الوكالة قرارا

التجهيزات الراديوكهربائية املكونة من اأجهزة منخف�صة القوة وحمدودة املدى. وقد مكن هذا القرار من 

فتح اأ�صرطة ترددات جديدة لال�صتعمال احلر على ال�صعيد الوطني. 

❙ الإجراءات املتخذة من طرف الوكالة يف جمال الثقة الرقمية

مكن م�صروع “الثقة الرقمية”، الذي اقرتحته الوكالة �صنة 2005، من الإحاطة باإ�صكالية هذا املو�صوع 

ورهاناته بالن�صبة للمغرب. ويف هذا ال�صياق، تقوم الوكالة مبهمة عامة تتمثل يف التتبع املو�صوعي مل�صاألة 

الثقة الرقمية عرب ثالثة حماور:

< تاأمني �صبكات واأنظمة املعلومات والتبادل اللكرتوين؛

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

< حماربة اجلرمية ال�صيربانية.

وموازاة مع هذه املهمة ذات الطابع العام، تقوم الوكالة كذلك مبهام خا�صة يف اإطار ما يعر�س عليها من 

طرف الفاعلني. ويف هذا الإطار، قامت الوكالة، خالل �صنة 2009، مبا يلي:

اإ�صدار ما يربو عن 14 ن�صا ت�صريعيا وتنظيميا يعزز جمال حماية احلياة اخلا�صة واملعطيات   •
ال�صخ�صية،

تخليد اليوم العاملي للموا�صالت وتكنولوجيا املعلومات حتت �صعار ‘‘حماية الأطفال يف الف�صاء   •
ال�صيرباين’’. و يف هذا ال�صاأن، دعي اأع�صاء الحتاد الدويل لالت�صالت، مبا فيهم اململكة املغربية، 

اإىل و�صع ت�صور حول برامج وطنية حتتفل بهذا املو�صوع. و قد نظمت الوكالة الوطنية لتقنني 

املو�صالت ندوة داخلية حول هذا املو�صوع.

كمو�صوع  تناول  والذي  الإنرتنيت  حكامة  حول  العاملي  للمنتدى  الرابع  الجتماع  يف  امل�صاهمة   •
رئي�صي جمال الثقة الرقمية، 

درا�صة وحتليل جمال الثقة الرقمية وقطاع الت�صالت والإطار القانوين اجلديد حلماية احلياة   •
اخلا�صة واملعطيات ال�صخ�صية باملغرب،

عمليات توا�صل وحت�صي�س حول الإطار القانوين اجلديد للثقة الرقمية.  •

قرار �صادر عن املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت حتت عدد 04/09 بتاريخ 25 ماي 2009 و املن�صور 
1

باجلريدة الر�صمية للمملكة ل�صهر يوليوز 2009.
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❙ التن�سيق الدويل للرتددات

يف اإطار التن�صيق الدويل للرتددات، قامت الوكالة خالل �صنة 2009 بالأن�صطة التالية:

درا�صة ومعاجلة ما يفوق 800 طلب تن�صيق �صادر عن الحتاد الدويل لالت�صالت(UIT) متعلق   >

بنظم اخلدمات الأر�صية والف�صائية؛ 

درا�صة ومعاجلة ما يقارب من 900 طلب تن�صيق مع البلدان املجاورة؛  >

اإ�صعار الحتاد الدويل لالت�صالت (UIT) مبا يقارب 100 طلب تخ�صي�س وطني تتطلب حماية   >

دولية من اأجل الت�صجيل يف جذاذيات املرجعية الدولية للرتددات؛

اإ�صعار الحتاد الدويل لالت�صالت (UIT) باأكرث من 70 حمطة راديوية لل�صفن املغربية لتقييدها   >

يف ال�صجلMARS  التابع لالحتاد.

اأ. التن�سيق الدويل للخدمات الأر�سية الثابتة و املتنقلة باحلدود

خالل �صنة 2009 عقد اجتماع مغربي-ا�صباين مبدريد بح�صور متعهدي �صبكات الهاتف املتنقل بالدولتني 

خ�ص�س لتن�صيق ا�صتعمال الرتددات وباخل�صو�س على احلدود بني البلدين.

 GSM وقد اأ�صفر الجتماع على اعتماد مبادئ تن�صيق و اقت�صام اأ�صرطة الرتددات لل�صبكات من نوع

.WCDMA (2 GHz) 1800) و MHz 900 و MHz)

ب. التن�سيق الدويل لرتددات البث الراديوي باحلدود

كما عقدت، خالل �صنة 2009، اجتماعات يف كل من الربتغال وا�صبانيا من اأجل تن�صيق ترددات البث 

ال�صمعي  لالت�صال  العليا  الهيئة  بح�صور  ذلك  و  احلدودية،  املناطق  يف  ا�صتغاللها  يتم  التي  الراديوي 

الب�صري.

ب. اإعادة تهيئة طيف الرتددات

ت�صمل عملية اإعادة تهيئة الطيف جمموعة من الإجراءات الإدارية واملالية و التقنية الهادفة اإىل اإلغاء 

اأ�صرطة ترددات، ب�صكل كلي اأو جزئي،  خم�ص�صة  لبع�س امل�صتعملني  اأو مربجمة يف بع�س التجهيزات.

  2GHZ ويف هذا الإطار، وا�صلت الوكالة، خالل �صنة 2009، عمليات اإعادة تهيئة �صريط الرتددات

من  الوكالة  وهكذا متكنت   .G3 الثالث  اجليل  من  الت�صالت  �صبكات  ال�صتجابة حلاجيات  اأجل  من 

حترير �صريط الرتددات  2GHz يف غالبية املدن املغربية، مما مكنها من منح هذه الرتددات للمتعهدين 

املعنيني.

و   1800 MHz الرتددات  �صريط  م�صتعملي  مع  الطيف  تهيئة  اإعادة  اتفاقيات  الوكالة  وقعت  كما 

900، مما �صيمكنها من ال�صتجابة حلاجيات متعهدي الهاتف املتنقل من اجليل الثاين الذين  MHz
ي�صغلون �صبكات GSM على هذه الأ�صرطة. 

ال�صتجابة  من  �صيمكن  2500 مما  - 2700 MHz �صريط  م�صتغلي  مع  جارية  املفاو�صات  اأن  كما 

حلاجيات متعهدي الهاتف املتنقل من اجليل الرابع.

❙ الأن�سطة املرتبطة بتخ�سي�س الرتددات

عاجلت الوكالة �صنة 2009 حوايل مائة (100) طلب يهم تخ�صي�س طيف الرتددات، مقدمة من خمتلف 

امل�صتعملني على ال�صعيد الوطني. 

العليا لالت�صال  الهيئة  الرتددات مقدمة من  الوكالة طلبات تخ�صي�س طيف  در�صت  ال�صدد  ويف هذا 

ال�صمعي الب�صري (HACA)، لفائدة املتعهدين الوطنيني خلدمات البث الإذاعي والتلفزي، حيث وافقت 

التلفزة  لإجناز حمطات  ترددا   60 من  اأكرث  و   FM ال�صوتية  املوجة  على  ترددات   8 تخ�صي�س  على 

الرقمية الأر�صية.

 ، حيث بلغ جمموع مداخيل هذه الأتاوى �صنة 
3
 حمددة بقرار وزاري

2
 ويخ�صع تخ�صي�س الرتددات لأتاوى

2009  مبلغ 000 000 204 درهم (مع احت�صاب الر�صوم).

 طبقا للقانون رقم 24-69
2

 انظر املر�صوم الوزاري رقم 08-623 ال�صادر يف 26 مار�س 2008
3
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وترافق عمليات املراقبة حمالت حتليل الطيف التي تتيح اإمكانية ال�صتعرا�س الكلي لأ�صرطة الرتددات  

واحتمالت وجود بث غري مرخ�س اأو غري مطابق لل�صروط القانونية مما ي�صتدعي التدخل التقني اأو 

اللجوء اإىل الق�صاء.

ومن اأجل طماأنة املواطنني وو�صع حد لتخوفاتهم من احتمال وجود اآثار الإ�صعاعات على ال�صحة، تلتزم 

الوكالة  بالنظر يف جميع ال�صكايات التي تتو�صل بها �صواء من الأ�صخا�س الذاتيني اأو املعنويني اأو من 

ال�صلطات العمومية.

اأبانت النتائج املتعلقة بها اأن م�صتوى الإ�صعاع،  ويف هذا الإطار، بثت الوكالة يف اأكرث من 500 طلب، 

مو�صوع ال�صكاية، اأقل بكثري من املعايري املحددة يف من�صور وزارة ال�صحة رقم 21 ال�صادر بتاريخ  22 

مايو 2003.

❙ جودة خدمة �سبكات متعهدي الت�سالت

التي  اجلودة  موؤ�صرات  بدقة،  باملغرب،  للموا�صالت  العامة  ال�صبكات  متعهدي  حتمالت  دفاتر  حتدد 

يجب اأن تخ�صع لها اخلدمات املقدمة للم�صتعملني. وتقوم هذه املوؤ�صرات على تقييم الولوج للخدمة و 

ال�صتمرارية و اجلاهزية وقابلية ال�صتغال يف ظروف معينة، (حالة اخلدمة ال�صوتية، ن�صبة الن�صداد 

والنقطاع، ن�صبة ال�صبيب...) .

ويف هذا الإطار، �صهرت الوكالة �صنة 2009 على تنظيم عدة حمالت لتقييم جودة اخلدمة، على اأ�صا�س 

عينات، على م�صتوى املدن واخلدمات، ومن خالل اإجراء قيا�صات على اأر�س الواقع. ويكت�صي القيام مبثل 

هذه احلمالت �صكل جتارب غري منتظرة،  وذلك للتمكن من قيا�س م�صتوى اخلدمة  كما هي مقدمة 

للم�صتعمل. 

ويف هذا الإطار، اأبرمت اتفاقيتان مع الدولتني املذكورتني بخ�صو�س التن�صيق بني ما يقارب مائة (100) 

حمطة بث اإذاعي و تلفزي رقمي. ومت اإ�صعار الحتاد الدويل لالت�صالت بهذه املحطات من اأجل قيدها 

يف جذاذيات املرجعية للرتددات.

10 .المراقبة التقنية 

❙ مراقبة الطيف الراديو كهربائي

ا�صتغالل  مطابقة  من  التاأكد  بهدف  اململكة  مدن  عرب خمتلف  متعددة  تقنية  مبراقبات  الوكالة  تقوم 

الرتددات للموا�صفات املعمول بها. وقد ان�صبت هذه املراقبات، بالأ�صا�س �صنة 2009، على منجزات 

اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت. 

اأما املجالت الأخرى التي �صملتها املراقبة فهي كالتايل:

مراقبة املطابقة وهمت حوايل 20 �صبكة راديوكهربائية؛  >

البث يف  اأكرث من 20 �صكاية ت�صوي�س؛  >

البث يف ما يفوق 10 �صكايات  حول تقييم اآثار الإ�صعاعات على ال�صحة؛  >

القيام ب 30 مهمة لتحليل الطيف يف اإطار املراقبة التي تخ�صه.  >

متكن نتائج مراقبة ال�صبكات الراديو كهربائية احلرة من حتيني اجلذاذة الوطنية للرتددات وكذا ت�صوية 

و�صعية ال�صبكات يف حالة خمالفتها للن�صو�س التنظيمية املعمول بها.

يف حني متكن املراقبة التقنية املرتبطة مبعاجلة �صكايات 

الت�صوي�س من معرفة طبيعة الت�صوي�س (داخلي، خارجي 

املحتملة  امل�صادر  و  حدته  و  اإلخ)   ... بيني  ت�صكيل  اأم 

للتداخالت . وقد مكنت هذه املراقبات، التي مت القيام 

من   اأو  الت�صوي�س  م�صادر  معرفة  من   ،2009 �صنة  بها 

احلد من انعكا�صاتها.
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❙ مراقبة عمليات حتويل احلركة الهاتفية

حتت  الوكالة،   قامت  للموا�صالت،  العامة  ال�صبكات  متعهدي  لدن  من  املقدمة  ال�صكايات  على  بناء 

الإ�صراف املبا�صر للنيابة العامة املخت�صة، بعمليات مراقبة  همت �صبع (7) �صركات بكل من الدارالبي�صاء 

وفا�س متهمة باختال�س الرواج  الهاتفي الدويل. وقد مت تبليغ النتائج التي اأ�صفرت عنها عمليات املراقبة 

لل�صلطات الق�صائية املخت�صة وللمتعهد املعني بالأمر.

11. ت�صاريح الخدمات ذات القيمة الم�صافة

تلقت الوكالة 692 ت�صريحا للخدمة ذات القيمة امل�صافة، �صنة 2009، م�صجلة بذلك انخفا�صا يقدر 

ب%16.7 مقارنة مع �صنة 2008. ويرجع �صبب هذا النخفا�س اإىل اإغالق العديد من هذه النوادي 

بفعل تراجع مداخيلها.

❙ مراقبة ت�سويق التجهيزات

بناء على خمطط �صنوي معد بكيفية م�صبقة، تخ�صع ال�صركات امل�صوقة لتجهيزات املوا�صالت اأو التي 

تقوم بالرتكيب الراديو كهربائي فوق الرتاب الوطني ملراقبة خا�صة.

وقد هم هذا النوع من املراقبة، خالل �صنة 2009، اأكرث من 40 مقاولة.

ومبنا�صبة القيام بهذه املراقبة تعمل الوكالة على حت�صي�س ال�صركات املمار�صة لهذا الن�صاط مب�صمون 

امل�صاطر املتبعة وبالإجراءات التب�صيطية املدخلة عليها.

❙ مراقبة مقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة

تهم هذه املراقبة مقدمي خدمات النرتنيت ونوادي النرتنيت ومقدمي خدمات اأ�صماء جمال النرتنيت 

نوادي  من  ناد   433 و  مدينة   26 مراقبة همت  اإجناز عدة حمالت   2009 �صنة  وقدعرفت   .».ma«

.».ma« الإنرتنيت و 29 مركز من مراكز الت�صال و 7 من مقدمي خدمات ت�صويق ا�صم املجال

وقد تبني من خالل عمليات املراقبة هذه وجود عدد من نوادي النرتنيت يف و�صعية خمالفة للمقت�صيات 

هوؤلء  دعوة  وقد متت  الوكالة.  لدى  امل�صبق  الت�صريح  انعدام  خ�صو�صا  العمل،  بها  اجلاري  القانونية 

اأحيل ملف  اأجل ثالثني يوما املوالية، حيث ا�صتجابت الغالبية منهم، يف حني  لت�صوية و�صعيتهم خالل 

املتخلفني على ال�صلطات الق�صائية.

توزيع نتائج عمليات مراقبة مقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�صافة ح�صب املدن
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❙ رخ�س ا�ستعمال املحطات الراديو كهربائية 

طبقا للقوانني اجلاري بها العمل، فاإن اإن�صاء وا�صتغالل كل حمطة راديو كهربائية على منت ال�صفن اأو 

الطائرات، وحمطات الهواة، يتطلب احل�صول على املوافقة امل�صبقة من الوكالة. 

ويف هذا ال�صدد، عرفت، �صنة 2009، معاجلة حوايل 1400 طلب ترخي�س با�صتعمال حمطات راديو 

كهربائية على منت ال�صفن و 200 على منت الطائرات.  

❙ امتحانات منح �سهادة ا�ستعمال املحطات الراديوية

اإن ا�صتعمال حمطات راديو كهربائية على منت ال�صفن والطائرات اأو من طرف الهواة يتطلب احل�صول 

على اإذن م�صبق من الوكالة. ويف هذا الإطار، نظمت الوكالة، �صنة 2009، ثمانية امتحانات �صلمت على 

اأثرها 160 �صهادة ا�صتعمال.

   

❙ املوافقة على التجهيزات

ب�صبكة عامة  للربط  املعدة  الطرفية  واملعدات  كهربائية  الراديو  التجهيزات  كل  املوافقة  لنظام  تخ�صع 

للموا�صالت. 

املفرو�صة، ووقاية  الأمن  ل�صوابط  التجهيزات  التاأكد من مدى مطابقة  املوافقة هو  والهدف من هذه 

لل�صبكات، والتطابق الكهرومغناطي�صي، ل�صمان ح�صن ا�صتعمال الطيف، و ال�صتغال البيني للتجهيزات 

مع ال�صبكات، وكذا التطابق بني التجهيزات التي تقوم بنف�س اخلدمة وفق املعايري الدولية واملوا�صفات 

الوطنية.

فخالل �صنة 2009، �صلمت الوكالة ما يفوق 900 �صهادة موافقة على جتهيزات جديدة منها 700 جتهيزا 

راديو كهربائيا. ويعك�س الر�صم البياين التايل و�صعية املوافقة على التجهيزات.

تطور اأن�سطة مراكز الت�سال باملغرب

ت�صهد مراكز  الت�صال باملغرب منوا مهما وي�صكل هذا الن�صاط اأهمية بالغة بالن�صبة لالقت�صاد الوطني 

عن طريق خلق فر�س ال�صغل.

و يزكي هذا الطرح عدد الت�صاريح امل�صجلة خالل كل �صنة.

و بالرغم من اأن اأغلب مراكز الت�صال تتمركز اأ�صا�صا يف حمور الرباط - البي�صاء، فاإنها بداأت تنت�صر 

تدريجيا يف املدن األأخرى.

12. رخ�س المحطات الراديو كهربائية والموافقة على تجهيزات الموا�صالت

جتهيزات  على  واملوافقة  كهربائية  الراديو  املحطات  رخ�س  منح  مهمة  للوكالة  املغربي  امل�صرع  خول 

املوا�صالت امل�صتعملة فوق الرتاب الوطني.
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اخلدمــــة الأ�ســـــا�سية >

< م�صتوى اإجناز برنامج اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت؛           56

< م�صتوى اإجناز برامج تعميم تكنولوجيا الإعالم والت�صال املدرجة     
     �صمن م�صاريع اخلدمة الأ�صا�صية.             58
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كما اأن املتعهدين، ات�صالت املغرب و ميدي تيلكوم، يربران عدم جتهيز %3 من املناطق املربجمة املتبقية 

ب�صبب  عدم وجود التيار الكهربائي بها. ويوا�صالن جمهوداتهم للتغلب على هذه الإكراهات.

 ’’PACTE‘‘ وقد �صهد �صهر مايو من �صنة 2009،  اإعطاء انطالقة اإجناز ال�صطر الثاين من برنامج

مبلغ يقدر ب 400 مليون درهم.

وعند متم �صنة 2009، كان م�صتوى اإجناز هذا الربنامج كالتايل:

ويف اإطار اجناز املرحلة الثالثة من برنامج ‘‘PACTE’’ تو�صلت  الوكالة  بالقرتاحات التالية املقدمة 

من املتعهدين لإجناز براجمهم بر�صم �صنة 2010 ويتعلق الأمر ب:

ات�صالت املغرب: تقرتح اجناز م�صاريع اخلدمة الأ�صا�صية ب 1683 منطقة قروية جديدة،  >

مـيدي تيليــكوم : تقرتح اجناز م�صاريع اخلدمة الأ�صا�صية ب 374 منطقة قروية جديدة،  > 

يعترب م�صروع تعميم الولوج خلدمات املوا�صالت لفائدة جمموع ال�صاكنة املغربية اأحد الأورا�س املهمة 

لربنامج اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت. 

فبعد مرور اأربع �صنوات على اإر�صاء جلنة تدبري اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت، تعد �صنة 2009 نقطة 

حتول على م�صتوى اإجناز مهام اخلدمة الأ�صا�صية والتي مكنت من تغطية العديد من املناطق القروية 

املعزولة بخدمات الهاتف من اجليل الثاين و الثالث والنرتنيت.

كما �صهدت هذه ال�صنة، كذلك، اإعطاء النطالقة للعديد من الوار�س التي �صتعمل على اإدماج بالدنا يف 

املجتمع ال�صمويل لالإعالم واملعرفة.

1. م�صتوى انجاز برنامج الخدمة الأ�صا�صية للموا�صالت
 

’’PACTE‘‘ برنامج تعميم الولوج خلدمات املوا�سالت ❙

�صجل تنفيذ برنامج تعميم الولوج خلدمات املوا�صالت اإىل غاية �صهر مار�س من �صنة 2009  تاأخرا ن�صبيا 

بفعل حدة الت�صاقطات التي �صهدتها غالبية مناطق اململكة. مما تطلب منح مهلة اإ�صافية للمتعهدين حتى 

يتمكنوا من اإجناز براجمهم مع نهاية �صهر يونيو من نف�س ال�صنة.

ولهذه الغاية، عدلت الوكالة التفاقيات املوقعة مع املتعهدين لإجناز الربامج املحددة. 

ويبني اجلدول التايل امل�صاريع املنجزة لغاية نهاية دجنرب 2009:

57

 

ن�صبة الجناز
عدد املناطق املغطاة �صنة 

2009
عدد املناطق املربجمة �صنة 

2008

1934 1867 97%

 

اأجل الإجناز املناطق املنجزة
عدد املناطق 

املربجمة �صنة 2009

31 mai 2010
1089 (43%) 2530 ات�صالت املغرب

247 (60%) 409   ميدي تيليكوم

اخلدمــــة الأ�ســـــا�سية<
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❙ م�سروع »اإجناز«

الإعالم   تكنولوجيا  و  العلوم  اجلامعي يف  الثاين  ال�صلك  لطلبة  موجها  برناجما  »اإجناز«،  م�صروع  يعد 

باملوؤ�ص�صات ال�صريكة يف مبادرة ‘‘000 10 مهند�س’’.

و يهدف امل�صروع اإىل متكني هذه الفئة من الطلبة خالل م�صارهم الدرا�صي من الولوج اإىل تكنولوجيا 

الإعالم والت�صال عرب ا�صتفادتهم من جمموعة من التجهيزات تتكون من:

حا�صوب حممول،  >

خدمة ال�صرتاك يف النرتنيت املتنقل بال�صبيب العايل جدا.  >

ي�صتفيد هذا الربنامج من متويل �صندوق اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت بغالف مايل قدره 246 مليون 

درهم، وميتد على فرتة 2009-2014 ويهدف اإىل ا�صتفادة 000 65 طالبا، حيث بلغ عدد امل�صتفيدين 

خالل املرحلة الأوىل من الربنامج (نونرب 2009 اإىل مار�س 2010) 000 15 طالبا.

تدبري اخلدمة  للجنة  �صتقدم  التي  بدرا�صة وحتليل هذه القرتاحات  الوكالة  ال�صياق، قامت  ويف هذا 

الأ�صا�صية للبت فيها.

وملراقبة تنفيذ برامج اخلدمة الأ�صا�صية، نظمت الوكالة �صنة 2009، 671 زيارة ملناطق قروية �صعبة 

الولوج. وهي الآن ب�صدد درا�صة اإمكانية تفوي�س مهمة املراقبة ملتعهد خارجي ابتداء من �صنة 2010.

2.  م�صتوى اإنجاز برامج تعميم تكنولوجيا الإعالم والت�صال المدرجة �صمن م�صاريع 
الخدمة الأ�صا�صية للموا�صالت 

❙ برنامج نافذة@

يهدف برنامج نافذة@،الذي ت�صرف عليه موؤ�ص�صة حممد ال�صاد�س للنهو�س بالأعمال الجتماعية للرتبية 

والتكوين، على منح دعم تكميلي �صهري قدره 15 درهم لكل م�صرتك يف النرتنيت. 

ومينح  �صندوق اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت دعما �صهريا قدره 40 درهما لكل ا�صرتاك مدته ثالث 

�صنوات لفائدة منخرطي هذه املوؤ�ص�صة حيث بلغ عدد امل�صتفيدين منهم 000 150 منخرطا.

اخلدمــــة الأ�ســـــا�سية<
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مع نهاية �صهر يوليو �صنة 2007، تكون املرحلة الأوىل من برنامج ‘‘GENIE’’ قد اأ�صفرت عن جتهيز 

2000 موؤ�ص�صة تعليمية بقاعات متعددة الو�صائط و تكوين 5000 مدر�صا واإنتاج عدد من املوارد الرقمية 
بدعم من دول اأجنبية.

وخالل يناير 2009، �صادقت اللجنة امل�صرفة على برنامج ‘‘GENIE’’ على خارطة الطريق اجلديدة 

الربنامج يف �صميم  2013، وعلى جعل هذا  اإىل   2009 �صنوات من  التي متتد على خم�س  للربنامج 

الربنامج الإ�صتعجايل لإ�صالح املنظومة الرتبوية.

اأ. التجهيزات الأ�سا�سية

مت اختيار نوعني من التجهيزات الأ�صا�صية:

و�صع قاعات متعددة الو�صائط  باملوؤ�ص�صات الثانوية والإعدادية والتاأهيلية،  >

اإدخال حوا�صب يف الأق�صام املنتظمة بالن�صبة للم�صتوى البتدائي. بالن�صبة للم�صتويات الرابع و    >

 اخلام�س و ال�صاد�س ابتدائي، �صيتم جتهيز كل قاعة بو�صع حا�صوبني اإىل خم�صة حوا�صيب.

اإ�صافة اإىل ذلك، �صيتوفر كل ق�صم على حقيبة متعددة الو�صائط .

كما ا�صتفادت ال 2000 موؤ�ص�صة املجهزة يف املرحلة الأوىل من ربط ب�صبكة النرتنيت.

ب. التجهيزات الأ�سا�سية �سنة 2009

تبنت خارطة الطريق اجلديدة للربنامج اإمكانية اللجوء اإىل متعهدي ال�صبكات العامة للموا�صالت لقتناء 

التجهيزات املتعددة الو�صائط للموؤ�ص�صات التعليمية.

ويف هذا ال�صياق، وبتن�صيق مع وزارة الرتبية الوطنية، مت توجيه ا�صت�صارة للمتعهدين لتلقي عرو�صهم 

التقنية واملالية لإجناز ال�صطر الثاين من الربنامج.

’’CAC‘‘برنامج مراكز الولوج اجلماعية لتكنولوجيا الإعالم ❙

بالإ�صافة اإىل برامج اإحداث مراكز الولوج اجلماعية لتكنولوجيا الإعالم املدرجة �صمن م�صاريع اخلدمة 

الأ�صا�صية للموا�صالت، يهدف برنامج‘‘CAC’’ اإىل اإحداث 400 مركز ولوج جماعي اإ�صايف لتكنولوجيا 

الإعالم والت�صال عرب كل الرتاب الوطني خالل اأربع �صنوات ابتداء من �صنة 2009.

و�صيتم جتهيز كل مركز ب:

جهاز هاتف  متكن من الولوج للخدمة الهاتفية،  >

خم�صة حوا�صب متكن من الولوج خلدمة النرتنيت،  >

.512 Kb/s ربط بالنرتنيت ب�صبيب ل يقل عن  >

وي�صتفيد هذا الربنامج من متويل �صندوق اخلدمة الأ�صا�صية للموا�صالت بغالف مايل قدره 60 مليون 

درهم.

وتهدف املرحلة الأوىل من امل�صروع اإىل اإحداث 100 مركز ولوج جماعي مباآوي ودور الفتيات التابعة 

لقطاع ال�صبيبة والريا�صة.

’’GENIE‘‘ برنامج ❙

الوطنية  لالإ�صرتاتيجية  العملي  املقيا�س   ،2006 �صنة  انطالقته  الذي عرف   ،’’GENIE‘‘برنامج يعد 

الهادفة اإىل تعميم تكنولوجيا الإعالم والت�صال على �صعيد جميع موؤ�ص�صات التعليم العمومي. ويت�صمن 

الربنامج ثالثة حماور رئي�صية وهي:

برنامج العمل املتعلق مبحور البنيات الأ�صا�صية: و�صع قاعات متعددة الو�صائط  مو�صولة ب�صبكة   >

النرتنيت.

الأويل يف  التكوين:التكوين  املتعلق مبحور  العمل  برنامج   >

املعلوميات وتكنولوجيا الإعالم  التعليمي.

خمترب  خلق  الرقمية:  باملوارد  املتعلق  العمل  برنامج   >

وطني للموارد الرقمية وبوابة وطنية لتكنولوجيا الإعالم  

التعليمي. 

اخلدمــــة الأ�ســـــا�سية<
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مكونا مغربيا تابعوا تكوينا بكوريا ملدة 12 اأ�صبوعا. 

و�صيكون املركز حوايل 100 اإطار تربوي اأ�صبوعيا.

م�صتوى  لتقييم  مناهج  و�صع  مت  الغاية،  ولنف�س 

تكوين هوؤلء. و لإدخال التعديالت ال�صرورية عند 

القت�صاء على حمتوى التكوين، مت اإحداث اآلية عرب 

ال�صبكة الإلكرتونية للتتبع املبا�صر لتخطيط وتنفيذ 

الدورات التكوينية.

ث. املوارد الرقمية   

لتمكني املوؤ�ص�صات املدر�صية من التوفر على املوارد الرقمية، مت ال�صروع يف تنفيذ عدة عمليات:

اإحداث خمترب وطني للموارد الرقمية �صنة 2009: والذي �صيتوىل اقتناء واإنتاج ومالءمة املوارد   >

الرقمية واإحداث بوابة وطنية لتكنولوجيا الإعالم التعليمي �صنة 2010، والتي �صتتوىل ن�صر هذه 

املوارد. 

اقتناء املوارد الرقمية  ذات اجلودة واملالئمة للواقع الثقايف والتعليمي للمغرب.  >

ويبني اجلدول التايل م�صامني املرحلة الثانية من الربنامج:

ت. التكوين 

�صيتم حتيني وحدات التكوين من اأجل مالءمتها مع املعايري الدولية يف جمال تكوين  الكبار يف تكنولوجيا 

املفت�صني  اإ�صراك  �صيتم كذلك  الربنامج،  انطالقة  امل�صتهدفني مند  املدر�صني  اإىل  فبالإ�صافة  الإعالم. 

ومديري املوؤ�ص�صات لال�صتفادة من التكوين.

برنامج التكوين لفرتة 2013-2009

و يف اإطار ال�صراكة بني اململكة املغربية و جمهورية كوريا اجلنوبية، �صيفتح املركز املغربي-الكوري للتكوين 

املركز12     هذا  و�صي�صم   2010 �صنة  اأبوابه  التعليم  والت�صال يف جمال  الإعالم  تكنولوجيا  يف جمال 

اخلدمــــة الأ�ســـــا�سية<

 

عدد الو�صالت بالإنرتنت عدد احلقائب 

املتعددة

الو�صائط

عدد

احلوا�صيب

عدد

املدر�صني

عدد

التالميذ

عدد

املوؤ�ص�صات

نوع

املوؤ�ص�صة

الفردية اجلماعية

-- 435 3 689 7 889 40 288 791 816 745 الثانويات

93 -- 93 1 796 2 722 67 679 93 العداديات

101 -- 101 2 327 1 597 487 00 101 البتدائيات

194 435 3 883 12 012 44 607 908 195 939 املجموع

 

املجموع 2013 2012 2011 2010 2009 امل�صتفيدون

176 410 24 373 24 373 27 857 38 724 61 083 املدر�صون

19 600 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 املدر�صون املتدربون

9 260 2 100 2 100 1 350 1 298 2 412 املديرون

2 671 -- -- -- -- 2 671 املفت�صون

207 941 30 393 30 393 33 127 43 942 70 086 املجموع
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مركز برجميات احلا�سوب  >

 التقرير ال�صنوي للوكالة الوطنية لتقنني املو�صالت 2009



67

مركز برجميات احلا�سوب <

يعد مركز برجميات احلا�صوب وحدة للتطوير والبحث مدجمة يف البيئة اجلامعية واملقاولتية الوطنية، 

مما �صيمكن من حتديد طبيعة احلاجيات املغربية من هذا املنتوج والإ�صراع بالنهو�س بال�صناعة الوطنية 

للربجميات واحت�صان املبادرات الواعدة.

وخالل �صنة 2009، �صادق املجل�س الإداري للوكالة الوطنية لتقنني املوا�صالت على النموذج القت�صادي 

واتخاذ  امل�صروع  يف  اإ�صراكها  ميكن  التي  اجلهات  قائمة  بتحديد  للوكالة   العام  املدير  وكلف  للمركز 

الجراءات الهادفة اإىل و�صع الإطار القانوين لهذه املوؤ�ص�صة.

ويف هذا ال�صياق، اأجرت الوكالة عدة م�صاورات مع القطاعات التي ميكنها امل�صاهمة يف امل�صروع. ويتعلق 

واملالية  القت�صاد  ووزارة  العلمي  والبحث  الأطر  وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  بوزارة  الأمر 

ووزارة ال�صناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة و �صندوق الإيداع والتدبري و املركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني وجمعية مهنيي التقنيات الإعالمية.

و�صيتخذ مركز برجميات احلا�صوب �صكل »جمعية« و�صتعر�س الوكالة م�صروع نظامها الأ�صا�صي، الذي  

اأ�صرفت على اإعداده، على اجلمع العام التاأ�صي�صي للجمعية. ويف انتظار النتهاء من ت�صييد مقر املركز 

بالقطب التكنولوجي للرباط، �صيتخذ املركز من املعهد الوطني للربيد واملوا�صالت مقرا موؤقتا له.

 THALES و باملوازاة مع امل�صاريع التي ينجزها املعهد الوطني للربيد و املوا�صالت ب�صراكة مع �صركة

و  النقديات  �صيما يف جمال  و ل  املقاولت،  بع�س  ات�صالت مع  و  الفرن�صية، جتري حاليا مفاو�صات 

اخلدمات املتنقلة و كذا توزيع املاء و الكهرباء، ق�صد اإقامة امل�صاريع بداخل املركز.
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عدد الطلبة �صلك املهند�صني

197 ال�صنة الأوىل

206 ال�صنة الثانية

185 ال�صنة الثالثة

املعهد الوطني للربيد املو�سالت<

اأثبت البحث ال�صتق�صائي الذي اأجنزته جمعية خريجي املعهد حول مو�صوع »ال�صغل الأول«، نهاية �صنة 

2008 النتائج التالية:
%97  من اخلرجني يتم توظيفهم بعد ثالثة اأ�صهر من ح�صولهم على ال�صهادة،  >

كل خريج تلقى ثالثة عرو�س يف املعدل، وي�صكل قطاع ال�صبكات املتنقلة واملعلوميات 3/4 من   >

فر�س ال�صغل.

ولت�صجيع انفتاح طلبتها على املحيط الدويل، تعمل هذه املوؤ�ص�صة على دعم تلقني اللغات الأجنبية و دعم 

حركية الطلبة من خالل حثهم على متابعة درو�س ال�صنة الثالثة باملدار�س الفرن�صية للمهند�صني. وقد 

ا�صتفاد من هذه احلركية �صنة 2008-2009، حوايل20 طالبا بال�صنة الثانية.

❙ التكوين امل�ستمر

يعد التكوين امل�صتمر ور�صا مهما على �صعيد املعهد الذي ي�صرف على تنظيم العديد من دورات التكوين 

لفرتات ق�صرية لفائدة الإدارات يف جمال املوا�صالت وتكنولوجيا الإعالم.

 كما ي�صهر املعهد على تنظيم �صهادة املا�صرت املتخ�ص�س، حيث بلغ عدد امل�صتفيدين من هذا  التخ�ص�س 

47 طالبا �صنة 2009.

2. البحث

لإثبات مكانته كموؤ�ص�صة رائدة يف جمال البحث والتطوير يف قطاع تكنولوجيا الإعالم والت�صال، ي�صاهم 

املعهد الوطني للربيد واملوا�صالت كذلك يف م�صاريع البحث التي ت�صرف عليها اللجنة املخت�صة الدائمة 

يف جمال املوا�صالت اأو يف البحوث املعلنة من طرف املتعهدين.

يعد املعهد الوطني للربيد و املوا�صالت موؤ�ص�صة ملحقة بالوكالة الوطنية لتقنيني املوا�صالت منذ اإحداث 

هذه الأخرية �صنة 1998. ويعد املعهد اإطارا مرجعيا لتكوين مهند�صي املوا�صالت و تكنولوجيا املعلومات 

على ال�صعيد الوطني.

وخالل املو�صمني اجلامعيني 2007-2009، انخرط املعهد يف املبادرة الوطنية لتكوين 10.000 مهند�س. 

ولهذه الغاية، عملت هذه املوؤ�ص�صة على م�صاعفة عدد امل�صجلني يف ال�صنة الأوىل من �صلك املهند�صني 

بداية من ال�صنة اجلامعية 2008-2006.

وهكذا، احتفل املعهد بتخرج اأول فوج يف اإطار هذه املبادرة وعدده 200 مهند�صا خالل ال�صنة اجلامعية 

2008-2009، متقدما ب�صنة عن الآجال املحددة له. وقد تراأ�س احتفال مرا�صيم ت�صليم ال�صهادات ال�صيد 
الوزير الأول و ذلك بح�صور ال�صيد وزير ال�صناعة و التجارة و التكنولوجيا احلديثة.

1. التكوين 

❙ تكوين املهند�سني

يعد جمال تكوين املهند�صني يف �صميم امل�صروع الرتبوي للمعهد. ويف هذا ال�صياق، ما فتئت هذه املوؤ�ص�صة 

تقوم بالعملية تلو الأخرى من اأجل الرفع من امل�صتوى العلمي والتقني وجعل خريجيها يف املراتب الريادية 

وتلقينهم قيم املبادرة والتجديد. ولهذه الغاية، عمل املعهد ابتداء من الدخول اجلامعي 2010-2009 

على مراجعة امل�صامني التعليمية حتى ت�صاير وتالئم طبيعة حاجيات �صوق ال�صغل .

توزيع عدد الطلبة املهند�صني باملعهد
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باملغرب،  والت�صال،  الإعالم  وتكنولوجيا  املوا�صالت  مهما يف جمال  فاعال  باعتباره  و  الأخري،  ويف 

ي�صتعد املعهد لالنخراط يف ‘‘معهد املوا�صالت’’ الذي يتكون من جمموع معاهد الت�صالت الفرن�صية. 

و�صيمكنه هذا النخراط من ال�صتفادة من العديد من برامج التعاون مع هذه املوؤ�ص�صة.

5. تظاهرات

❙ املباراة املغربية للموارد املفتوحة

بعد جناح الن�صخة الأوىل للمباراة املغربية للموارد املفتوحة، نظمت جمعية م�صتعملي نظم املعلومات 

باملغرب، يوم 30 مايو 2009، ب�صراكة مع الوكالة الن�صخة الثانية لهذه التظاهرة العلمية التي احت�صنها 

املعهد الوطني للربيد واملوا�صالت. ويعد هذا امللتقى فر�صة لتنمية روح التجديد والبتكار لدى الطلبة 

كما  احلرة،  الربجميات  تعتمد  مقاولت  مناذج  لتطوير  مدعوين  اأ�صبحوا  الذين  املغاربة  املهند�صني 

ي�صكل امللتقى فر�صة �صانحة لتبادل اخلربات واملعلومات على امل�صتويني الأكادميي واملهني.  

❙ اجلامعة ال�سيفية

ال�صاد�س ن�صره اهلل، وبدعم من جمعية رباط  ال�صامية ل�صاحب اجلاللة امللك حممد  الرعاية  حتت 

الفتح للتنمية امل�صتدامة نظم املعهد اجلامعة ال�صيفية ل�صنة 2009 من 6 اإىل 10 يوليو.

مبجالت  املهتمني  واخلرباء  والتكوين  البحث  موؤ�ص�صات  من  العديد  التظاهرة  هذه  يف  �صارك  وقد 

التكنولوجيا.

اأ�صبحت هذه املوؤ�ص�صة حتت�صن م�صاريع البحث  و بعد النتهاء من ت�صييد خمتربات البحث باملعهد، 

يف املجالت التالية:

خدمات الت�صالت،  -

الأنظمة املحمولة،  -

ال�صبكات،  تدبري   -

�صبكات الولوج للخدمات املتنقلة،  -

اقت�صاديات تكنولوجيا الإعالم.  -

بالدارالبي�صاء  للبريد والموا�صالت  3. ملحقة للمعهد الوطني 

�صي�صهد الدخول اجلامعي 2010-2011، اإحداث ملحقة للمعهد الوطني للربيد واملوا�صالت بالقطب 

اأنظمة  تخ�ص�س:  املهند�صني  �صلك  من  الثالثة  ال�صنة  �صتحت�صن  والتي  بالدارالبي�صاء  التكنولوجي 

املعلومات والتدبري و املا�صرت املتخ�ص�س يف تدبري امل�صاريع والتجديد.

4. المجال الدولي

تقييم  �صتتوىل  والتي  مهند�س’’  ‘‘�صهادة  لفتحا�س  جلنة  املعهد  �صي�صتقبل  الدويل،  ال�صعيد  على 

املقررات الدرا�صية امللقنة باملعهد وحتديد مدى مطابقتها ملعايري اللجنة. و�صيمكن هذا  الفتحا�س 

من تاأكيد مكانة هذه املوؤ�ص�صة وم�صداقيتها على امل�صتوى 

الدويل.

للربيد  الوطني  للمعهد  ال�صنوية  امل�صاركة  تعد  كما 

املحدثة  الفرن�صية  العليا  املدار�س  ندوة  يف  واملوا�صالت 

التي  اجلمعية  هذه  يف  للمعهد  انخراطا   ،1973 �صنة 

ت�صم 236 من املدار�س العليا للمهند�صني الفرن�صية منها 

وتبادل  التعاون  حتقيق  لها  كاأهداف  وت�صع  والأجنبية، 

اخلربات وتقييم التجارب يف جمال التكوين واإر�صاء اأ�ص�س 

البحث العلمي و�صبل التوا�صل والت�صامن بني الأع�صاء.

املعهد الوطني للربيد املو�سالت<
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التعــــاون الدولـــــــي  >
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التعــــاون الدولـــــــي <

�صاركت الوكالة، خالل �صنة 2009، يف العديد من اللقاءات و الجتماعات الدولية نخ�س بالذكر منها:

امل�صاركة يف اأ�صغال الجتماع ال�صابع ملكتب تنمية الت�صالت لالحتاد الدويل لالت�صالت (U.I.T) يف 

مو�صوع موؤ�صرات املوا�صالت وتكنولوجيا الإعالم املنعقد بالقاهرة يف الفرتة بني 3 و5 مار�س 2009 ويف 

جلنة الدرا�صات الثالثة التابعة لقطاع تقيي�س الت�صالت  بالحتاد الدويل لالت�صالت.

اأهم  تتبع  الهيئة و رغبتها يف  الوكالة يف هذه الجتماعات دعم مواقف املغرب بهذه  وتهدف م�صاركة 

التوجهات الدولية يف جمال �صيا�صات الت�صالت.

ويف هذا الإطار، وقعت الوكالة والحتاد الدويل لالت�صالت يف �صهر مايو من �صنة 2009 على اتفاقية 

تعاون تروم اإحداث مركز للتكوين باملغرب لفائدة الدول العربية يف جمالت �صيا�صات التقنني وتنظيم 

الت�صالت املدرجة يف اإطار مبادرات التميز العربية التي ي�صرف عليها املكتب الإقليمي العربي لالحتاد 

الدويل لالت�صالت. ويف نف�س الإطار، ا�صتقبلت الوكالة الأمني العام لالحتاد الويل لالت�صالت يف �صهر 

مار�س من نف�س ال�صنة.

ولتمثني اأوا�صر التعاون والتوا�صل مع بع�س البلدان الإفريقية، ت�صرفت الوكالة يف �صهر يونيو با�صتقبال 

وفد بوركنابي يراأ�صه الوزير املكلف بالربيد والتكنولوجيات احلديثة وع�صوية امل�صوؤول الأول عن هيئة 

التدريب تقدم بها عدد من  الزيارة وق�صاء فرتات  الوكالة لطلبات  ا�صتجابت  البلد. كما  التقنني بهذا 

هيئات التقنني الإفريقية ومن بينها ال�صنغال وجزر القمر والكامرون و�صاحل العاج والبنني.

والأرقام  لالأ�صماء  الإنرتنيت  ملوؤ�ص�صة  ال�صنوية  الجتماعات  يف  الوكالة  �صاركت  واأخريا، 

   ،(ICANN) Internet Corporation for Assigned and Numbers Names
اللجان  واأ�صغال   (FRATEL) املوا�صالت  تقنني  لهيئات  الفرانكفونية  ال�صبكة  واجتماع 

التقنني. لهيئات  العربية  ال�صبكة  لقاءات  وكذا  العربية  اجلامعة  عن  املنبثقة  واملجال�س 
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اآفــــــــــــاق  >
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اآفــــــــــــاق <

الأق�صى  ال�صعر  نظام  الوكالة  �صتتبنى  املتعهدين،  بني  م�صروعة  و  نزيهة  مناف�صة  قيام  ولت�صجيع 

جمهوداتها  الوكالة  �صتوا�صل  اآخر،  جانب  ومن   .2013-2010 لفرتة  البيني  الربط  لتعريفة 

التاأكد  وكذا  والهاتف  النرتنيت  خدمة  فيها  مبا  للموا�صالت  الأ�صا�صية  اخلدمة  برامج  لجناز 

املجال. هذا  يف  للتزاماتهم  املتعهدين  احرتام  من 

يجب  والتي   ،2010 �صنة  خالل  الوكالة  تنتظر  التي  املنجزات  حجم  تعك�س   الأورا�س   هذه  كل 

ا�صتمرار  و�صمان  نزيهة  مناف�صة  قيام  اإىل  و  للقطاع  وتقنني  تنظيم   اأجل  من  بها  ت�صطلع  اأن 

ال�صتثمارات. تدفق 

�صواء  والثابت  املتنقل  الهاتف  �صوق  �صعيد  على  املناف�صة  م�صتوى  بتكثيف   2009 �صنة  متيزت 

البيانات. اأو  لل�صوت  بالن�صبة 

جديد  نف�س  اإعطاء  من  جدا  العايل  ال�صبيب  ذات  الرقمية  ال�صبكات  اإحداث  �صيمكن  كما 

على  اقت�صادية  دينامية  خلق  على  �صيعمل  ال�صبكات  هذه  يف  ال�صتثمار  اأن  ذلك  للمناف�صة؛ 

املناطق.  خمتلف  عرب  ال�صبيب  م�صتوى  من  والرفع  ال�صبكات  تعميم  خالل  من  الوطني  ال�صعيد 

للوكالة،  بالن�صبة  حقيقيا  رهانا  والثابتة  املتنقلة  العايل  ال�صبيب  خدمات  تعميم   ي�صكل  كما 

لتقدمي   ومنا�صبة  ال�صغل  فر�س  خللق  مهما  وم�صدرا  للمقاولت  بالن�صبة  تناف�صية  رافعة  فهو 

للم�صتهلكني. بالن�صبة  م�صافة  قيمة  ذات  جديدة  خدمات 

على  العتماد  خالل  من  منوها  موا�صلة  الثابتة  ال�صبكات  على  يتعني  ال�صياق،  هذا  ويف 

الب�صرية. والألياف  الراديوي  الولوج  على  القائمة  اجلديدة   التكنولوجيات 

منط  يف  اخل�صو�س  على  تتمثل  جديدة  حتديات  رفع  املتنقلة  ال�صبكات  على  يتعني  حني  يف 

ا�صتهالك امل�صتعملني (ال�صبيب العايل املتنقل، اخلدمات ذات القيمة امل�صافة، حرية الولوج...). 

ت�صويق  بفعل    2010 �صنة  مرتفعا  منوا  �صت�صجل  ال�صبيب  العالية  املتنقلة  اخلدمات  فاإن  وهكذا 

ملحتويات  الولوج   من  �صيمكن  مما  ال�صتعمالت.  لهذه  معدة  منخف�س  ب�صعر  جديدة  مطاريف 

امل�صتعملني. رغبات  مع  تتالءم   غنى  اأكرث  رقمية 

متنح  التي  الرابع  اجليل  تكنولوجيا  باإدخال  املقبلة  ال�صنوات  خالل  التوجه  هذا  تعزيز  و�صيتم 

املتنقلة. املعطيات  خدمات  على  للم�صتعملني  املتزايدة  الطلبات  يلبي  جدا  عاليا  �صبيبا 

هذا  ويف  ونزيهة.  واقعية  مناف�صة  قيام  باحرتام  املتعلقة  مهامها  الوكالة  �صتوا�صل  كما 

دقته  ومن  ال�صرورية  املعلومات  وفرة  من  للتاأكد  املتعهدين  فوترة  نظام  بتدقيق  �صتقوم  الطار، 

وجناعته.
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2009 مبنح �صركة وانا كوربويت ترخي�صا  23 نونرب  بتاريخ  287-09-2 �صادر  املر�صوم رقم   •
اجليل  من  خلوية  تكنولوجيا  ت�صتعمل  للموا�صالت  ثالثة  عامة  �صبكة  وا�صتغالل  لإحداث 

الثاين.

  

الوكالة:  قرارات 

القرار  بتعديل   2009 مايو   25 بتاريخ  ال�صادر   ANRT/DG/n°04.09 رقم  القرار   •
التجهيزات  ل�صتعمال  التقنية  ال�صروط  بتحديد  املتعلق   ANRT/DG/n°13.08 رقم 

املدى. وحمدودة  القوة  منخف�صة  اأجهزة  من  املكونة  الراديوكهربائية 

القرار رقم ANRT/DG/n°05.09 ال�صادر بتاريخ 22 يوليو 2009 بتغيري و تتميم القرار   •
الطرفية  املعدات  على  للموافقة  التقنية  املوا�صفات  بتحديد   ANRT/DG/n°07.06 رقم 

الراديوكهربائية. التجهيزات  و 

قائمة  بتحديد  �صبتمرب2008   19 بتاريخ  ال�صادر   ANRT/DG/n°14.08 رقم  القرار   •
.2009-2010-2011 ل�صنوات  للموا�صالت  اخلا�صة  بالأ�صواق 

القرار رقم ANRT/DG/n°15.08 ال�صادر بتاريخ 4 اأكتوبر2009 يق�صي بتعيني  املتعهدين   •
.2009 �صنة  بر�صم  للموا�صالت  اخلا�صة  الأ�صواق  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�صون  الذين 

بتتميم   القا�صي   2008 دجنرب  فاحت  بتاريخ  ال�صادر   ANRT/DG/n°16.08 رقم  القرار   •
التقنية ل�صتعمال التجهيزات  ANRT/DG/n°13.08 املتعلق بتحديد ال�صروط  القرار رقم 

املدى. وحمدودة  القوة  منخف�صة  اأجهزة  من  املكونة  الراديوكهربائية 

بتعيني   يق�صي  اأكتوبر2009   28 بتاريخ  ال�صادر   ANRT/DG/n°06.09 رقم  القرار   •
�صنة  بر�صم  للموا�صالت  اخلا�صة  الأ�صواق  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�صون  الذين  املتعهدين 

.2010

2. الن�صو�س الت�صريعية والتنظيمية الم�صادق عليها �صنة 2009.

وتنفيد  املوا�صالت  قطاع  بتاأطري  تتعلق  الن�صو�س  من  عدد  على  امل�صادقة   2009 �صنة  عرفت 

التنظيمية. املقت�صيات 

�سيم:  ملرا ا

اخلا�س  التحمالت  دفرت  على  باملوافقة  فرباير2009   5 بتاريخ   2-09-13 رقم  املر�صوم   •
�صباي�صكوم. �صركة  طرف  من  الأ�صا�صية  اخلدمة  مهام  باإجناز 

ا�صتغالل  و  لإقامة  ترخي�س  مبنح  املتعلق   2009 مايو   21 بتاريخ   2-08-269 رقم  املر�صوم   •
 . تيليكوم  �صريي�س  �صركة  لفائدة   (3RP) مقت�صمة  موارد  ذات  راديوكهربائية  �صبكة 

 21 15 و  14 و  13 و  2009 �صادر لتطبيق املواد  املر�صوم رقم 518-08-2 بتاريخ 21 مايو   •
القانونية.  للمعطيات  الإلكرتوين  بالتبادل  املتعلق   53-05 رقم  القانون  من   23 و 

اخلا�س  التحمالت  دفرت  على  باملوافقة   2009 �صتنرب   3 بتاريخ   2-09-451 رقم  املر�صوم   •
كوربوريت. وانا  للمتعهد  الأ�صا�صية  اخلدمة  مهام  باجناز 

تغيري  و  ترخي�س  جتديد  على  باملوافقة   2009 نونرب   23 بتاريخ   2-09-448 رقم  املر�صوم   •
�صورميار. �صركة  حتمالت  دفرت 

وتغيري  ترخي�س  جتديد  على  باملوافقة   2009 نونرب   23 بتاريخ   2-09-449 رقم  املر�صوم   •
املغرب.  داتاكوم  اأوروبيان  �صركة  حتمالت  دفرت 

وتغيري  ترخي�س  جتديد  على  باملوافقة   2009 نونرب    23 بتاريخ   2-09-450 رقم  املر�صوم   •
املغرب.  داتاكوم  اأوروبيان  �صركة  حتمالت  دفرت 
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