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بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل بالمغرب عند نهاية 2011 حوالي 36,5 مليون مشترك في 
حين بلغ عدد المشتركين في خدمة االنترنت أكثر من 3 ماليين مشترك. وتجسد هذه االرقام البالغة الداللة 

النجاح الباهر الذي حققه قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ببالدنا. 

لقد أصبح قطاع االتصاالت أحد أهم قاطرات التنمية االقتصادية واالجتماعية  ببالنا، كما احدثت االستعماالت 
الجديدة التي افرزها القطاع تحوالت عميقة في الحياة اليومية لمواطنينا.

ولدعم هذه الدينامية أقرت الحكومة سنة 2010 مذكرة تنمية قطاع االتصاالت في أفق سنة 2013. وقد 
شكلت سنة 2011 مرحلة اخرى لتنفيذ مضامين هذه المذكرة التوجيهية التي تعد بمثابة خارطة طريق من 

أجل الرقي بالقطاع ببالدنا.

وتنفيذا لهذه المذكرة، تميزت سنة 2011 بإصدار الوكالة ألول تقرير يتعلق بجودة خدمة شبكات الهاتف 
المتنقل على الصعيد الوطني.

وقد اتسمت حمالت قياس جودة الخدمة التي أشرفت عليها الفرق التقنية التابعة لهذه المؤسسة بالشمولية 
والصرامة واحترام قواعد الشفافية. وقد تم نشر هذا التقرير بالموقع االلكتروني للوكالة.

بإقامة  تتعلق  دراسة  اعداد  على  الوكالة  أشرفت  أعاله،   اليها  المشار  المذكرة،  نفس  لمضامين  وتنفيذا 
تكنولوجيا الصبيب العالي جدا ببالدنا. ومن المنتظر أن تسفر هذه الدراسة على وضع مخطط عمل وطني 

خالل سنة 2012  لتعميم الولوج الى هذه التكنولوجيا عبر مجموع تراب المملكة.
تخفيض  شأنها  من  التي  الضرورية  اآلليات  على ضرورة وضع  للقطاع  التوجيهية  المذكرة  ألحت  كما 

كلمة
المدير العام 
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أسعار خدمات االتصاالت. وفي هذا الصدد ساهم  تفعيل قاعدة االسقف التسعيرية للربط البيني والمبادئ 
التوجيهية لألسعار سنة 2010 في إحداث تخفيضات مهمة على مستوى أسعار هذه الخدمات، مما رفع من 
حجم االقبال عليها  من طرف مختلف الشرائح االجتماعية. فعلى سبيل المثال، ارتفع االستعمال المتوسط 

الشهري حسب الزبون بنسب %39، حيث انتقل من 41 إلى 57 دقيقة.
الوكالة  تبنت  المتعهدين،  بين  الشريفة  المنافسة  وتشجيع  المستهلك  حماية  بموضوع  متصل  سياق  وفي 
سنة 2011 تأطيرا جديدا للمقتضيات التعاقدية لالشتراك باألداء المسبق المبرمة بين الزبون والمتعهد، 

خصوصا تلك المتعلق بمدة سريان العقد وشروط الفسخ.

إن االنشطة التي قامت بها الوكالة خالل سنة 2011، كما هي مبينة أعاله، ال تمثل سوى نبذة مقتضبة 
لجزء من انشطة الوكالة خالل هذه السنة، في حين لم يتم التطرق الى العديد من المهام واألوراش الطموحة 
األخرى التي تضطلع بها الوكالة بصفة مستمرة سواء في مجال تقنين القطاع أو المراقبة التقنية والنهوض 

بمشاريع الخدمة األساسية أو في مجال البحث والتطوير. 
 

ويقدم تقرير سنة 2011 عرضا مسهبا لمختلف أنشطة الوكالة خالل هذه الفترة، مما يمكن من تقييم طبيعة 
المجهودات والمهام التي يسهر عليها العاملون بهذه المؤسسة سواء من حيث حجمها أو مستوى جودتها، 
اليومية  الحياة  في صميم  يعد  قطاع  مستوى  على  بها  المنوط  بالدور  األكمل  االضطالع  من  يمكن  مما 

لمواطنينا و رافعة للنهوض االقتصادي واالجتماعي ببالدنا.
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الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، أحدثت 
سنة 11998 لدى رئيس الحكومة وقد خصها المشرع  بكل الوسائل سواء القانونية منها والتقنية والمالية 

حتى تضطلع بدورها كامال في مجال تقنين قطاع االتصاالت. 

وبهذه الصفة تسهر هذه المؤسسة بالخصوص، على النهوض بقطاع المواصالت بالمغرب، وعلى توفير 
لنمو سريع ومنسجم  تعد شرطا ضروريا  بالقطاع، والتي  المتدخلين  بين  شروط منافسة شريفة ونزيهة 

لمجال حيوي وذو أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل المغرب.

1.1.اختصاصات الوكالة

أ. المهام القانونية

ففي المجال القانوني، تساهم الوكالة في إعداد اإلطار القانوني المنظم لقطاع المواصالت من خالل مشاريع 
القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية.

كما تتولى اإلشراف على مساطر التحقيق و منح التراخيص في إطار مسطرة اإلعالن عن منافسة. وتشمل 
مهام هذه المؤسسة كذلك، تلقي التصاريح، بصفة مسبقة، ومنح الموافقات لممارسة مهام المواصالت.كما 

.» .ma «تتولى إعداد وتنفيذ مساطر المصادقة االلكترونية وتدبير أسماء مجال االنترنت

ب. المهام االقتصادية

على  المصادقة  من خالل  للقطاع   االقتصادي  التقنين  الوكالة  تتولى  بها،  المنوطة  المهام  ومن  صميم 
عروض الربط البيني للمتعهدين ) التقنية والتعريفية( والسهر على احترام قواعد المنافسة الشريفة بالقطاع 

و بالبت في النزاعات المرتبطة بها، متى دعت الضرورة إلى ذلك.

وتعد مهام اليقظة من بين االختصاصات التي تتوالها الوكالة لحساب الدولة والتي تكتسي أهمية بالغة، 
وتتجلى هذه المهام في التقارير التي تعدها هذه المؤسسة حول تطور قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

ت. المهام التقنية

وفي مجال صالحياتها  التقنية تتولى الوكالة تحديد القواعد اإلدارية للموافقة على التجهيزات الراديوية 
والمعدات الطرفية المرصودة للربط بشبكة عامة للمواصالت.

الترددات  طيف  منها  وباألخص  للمواصالت،  النادرة  الموارد  وتقسيم  تدبير  على  الوكالة  تشرف  كما 
الراديوية وموارد الترقيم، كما تسهر لحساب الدولة على مراقبة طيف الترددات.

1. تقديم الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت 

1- قانون رقم 24-96 املتعلق بالبريد و املواصالت كما مت تعديله و متيمه
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1. 2. النجاعة والشفافية من أولويات الحكامة للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

تتوفر الوكالة على آليات حكامة رفيعة المستوى، مما يمكنها من االضطالع بدورها على أحسن وجه. 
وفي هذا اإلطار يتولى تدبير شؤون هذه المؤسسة ثالث هيئات رئيسية، ويتعلق األمر بالمجلس اإلداري، 

ولجنة التدبير والمدير العام.
يعد المجلس اإلداري، الهيئة التقريرية العليا للوكالة، يتولى رئاسته رئيس الحكومة، ويضم ممثلين عن 
بها في  لهم  المشهود  لكفاءاتهم  اعتبارا  العام والخاص، معينون  للقطاع  ينتمون  الدولة وخمسة أشخاص 
برنامج  وحصر  للوكالة  العامة  التوجهات  تحديد  المجلس  ويتولى  واالتصال.  اإلعالم  تكنولوجيا  مجال 

نشاطها السنوي وكذا المصادقة على ميزانيتها وتتبع تنفيذها. ويتولى المدير العام دور المقرر.

يعين المجلس اإلداري للوكالة أعضاء لجنة التدبير لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتقوم لجنة التدبير 
بمساعدة المجلس اإلداري، كما تتولى  النظر في القضايا المعروضة عليها بتفويض من المجلس، خصوصا 

تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني.

وبتكليف من المجلس اإلداري، يشرف المدير العام على إدارة الوكالة. و يتولى هذه المهمة بمساعدة أربع 
مديريات ميدانية تابعة له وهي: مديرية المنافسة وتتبع المتعهدين والمديرية التقنية والكتابة العامة والمعهد 
الوطني للبريد والمواصالت. كما يضم الهيكل التنظيمي للوكالة عددا من الوحدات ذات مهام نوعية محددة 

تتبع مباشرة للمدير العام.

3.1. الموارد البشرية للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

تولي الوكالة أهمية بالغة لتثمين عنصرها البشري باعتباره رصيدا أساسيا ومفتاحا لكل تطور ورقي. وفي 
هذا السياق يستفيد الطاقم البشري بهذه المؤسسة من دورات تكوينية مستمرة بهدف دعم الكفاءات واالنفتاح 
على المستجدات والتجارب. وهكذا تميزت سنة 2011  بتنظيم عدد من الورشات والحلقات التكوينية من 
أجل تحسين المردودية  والرفع من القدرات والمؤهالت  التدبيرية لمختلف العاملين، والتي  استفاد منها 

مختلف المصالح بالمؤسسة.

بلغ عدد العاملين بالوكالة سنة 2011، 343 مستخدما منهم 189 بالمقر و 154 بالمعهد الوطني للبريد 
والمواصالت، وتتميز هذه الموارد بنسبة تأطير تصل إلى %65 وبهرم عمري شاب في المتوسط.
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ابتداء من شهر فبراير 2010 أصبح قطاع المواصالت بالمغرب يتوفر على مذكرة توجهات عامة جديدة 
تحدد معالم تنميته في أفق سنة 2013. وتعد هذه المذكرة بمثابة خارطة طريق لمواصلة النهوض بالقطاع 

من خالل رسمها لمعالمه ومحاوره الرئيسة التي تندرج ضمن مخطط المغرب الرقمي 2013. 

القطاع  تنمية  مواصلة  شأنها ضمان  من  رئيسة  محاور  ثالثة  على  العامة  التوجهات  مذكرة  واعتمدت 
خالل السنوات المقبلة. يتناول المحور األول إجراءات التحرير ورافعات التقنين لضمان توفير الشروط 
الضرورية لقيام منافسة حقيقية وشريفة، في حين يتناول المحور الثاني تنمية الصبيب العالي والعالي جدا 
والمهام المتعلقة بالخدمة األساسية للمواصالت، أما المحور الثالث، فيتعلق بمراجعة اإلطار التشريعي 

والتنظيمي، الذي يعد ورشا ضروريا لنجاح المحورين األولين.

1.2 مراقبة جودة خدمة شبكات متعهدي االتصاالت

في إطار المهام الموكولة لها، تنظم الوكالة باستمرار عدة حمالت لتقييم جودة خدمة شبكات متعهدي الهاتف 
المتنقل. وتهدف هذه الحمالت التحقق من مدى احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصالت اللتزامات جودة 

الخدمة المنصوص عليها في دفاتر تحمالتهم.

وعند التحقق من أي مخالفة من هذا القبيل تتم دعوة المتعهدين للتدخل من اجل تصحيح الخلل. وعلى إثر ذلك 
تقوم الوكالة بعملية لمراقبة مدى استجابة المتعهد المعني لمالحظات الوكالة.

وفي هذا االطار اصدرت الوكالة، ألول مرة سنة 2011، تقريرا للعموم  يتضمن مؤشرات جودة خدمة شبكات 
الهاتف المتنقل للمتعهدين الوطنيين ويهم هذا التقرير الفصل الرابع من سنة 2010. وقد خضعت شبكات 
الهاتف المتنقل من الجيل الثاني للمتعهدين اتصاالت المغرب وميدي تيليكوم و وانا كوربريت لعملية التقييم 

على أساس معايير الولوجية واالستمرارية والوفرة والمتانة.

وعلى هذا االساس تم قياس ثالث مؤشرات وهي: نسبة االخفاق و نسبة االنقطاع ونسبة النجاح، حيث شملت 
عمليات القياس الوسط الحضري )عينة من12مدينة( وكذا محاور مجموع الطرق السيارة و6 مقاطع كبرى 

للطرق الوطنية.

إضافة إلى ذلك تم اعتماد المعدل المتوسط لنسب النجاح، الذي يتم احتسابه على أساس نسب النجاح المسجلة 
على مستوى شبكات المتعهدين الثالثة، مما يمكن من معرفة المستوى االجمالي لجودة الشبكات. ويبلغ هذا 
المستوى %96،87 بالمدن و%95،68 بالطرق السيارة، و %96،03 بمقاطع الطرق الوطنية. وقد تم نشر 

.) www.anrt.ma ( التقرير المتعلق بجودة خدمة شبكات الهاتف المتنقل على الموقع االلكتروني للوكالة

2.2 مخطط الصبيب العالي جدا

يعد مشروع النهوض بالصبيب العالي جدا أحد األوراش الرئيسية التي تضمنتها مذكرة التوجهات العامة 
لتنمية القطاع في أفق سنة 2013. حيث نصت المذكرة على إعداد دراسة ميدانية الستكشاف واإلحاطة 
بمجموع الجوانب المرتبطة باإلشكالية وصوال الى وضع استراتيجية شاملة ومندمجة. ومن المنتظر أن 

تتطرق الدراسة للمواضيع التالية:
<  إحصاء البنيات التحتية لالتصاالت القائمة وتحديد الحاجيات منها؛

<  االجراءات التنظيمية الضرورية؛
<  النموذج التمويلي المقترح.

2. تفعيل مذكرة التوجهات العامة في أفق سنة 2013
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وفي هذا االطار تم االعالن عن منافسة2 الختيار مكتب خبرة لمرافقة الوكالة في إعداد هذه الدراسة 
المزمع االنتهاء منها مطلع سنة 2012.

ومن المتوقع أن تسفر نتائج هذه الدراسة على وضع مخطط عمل وطني من شأنه أن يساهم في جلب و 
تسريع وتيرة االستثمارات على مستوى القطاع وتوفير الولوج لخدمات االتصاالت ذات الصبيب العالي 

على مستوى مجموع التراب الوطني.

3.2 رقم استداللي ألسعار خدمات االتصاالت

خدمات  أسعار  تطور  موضوع  في  دراسة  اعداد   على  المواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  أشرفت 
االتصاالت ما بين 2008 و 2011. على أن تخضع هذه الدراسة لعملية تحيين سنوية.

و في هذا اإلطار، اعتمدت الوكالة منهجية مستوحاة من بعض تجارب هيئات تقنين قطاع االتصاالت 
أو تلك المعتمدة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية أو اللجنة األوروبية

ولقياس هذا التطور وضعت الوكالة رقم استداللي شمولي مركب متعدد العناصر ناتج عن ثالثة مؤشرات 
استداللية:

< الرقم االستداللي ألسعار الهاتف المتنقل )االشتراك باألداء المسبق أو باألداء الالحق(؛
< الرقم االستداللي ألسعار الهاتف الثابت العمومي )الهاتف الثابت العمومي و الهاتف الثابت الصبيب 

العالي العمومي(؛
< الرقم االستداللي ألسعار الهاتف الثابت لألعمال )الهاتف الثابت لألعمال والصبيب العالي لألعمال(.

االتصاالت سجلت، بصفة عامة،  أن مكونات سوق خدمات  الدراسة  المستخلصة من  النتائج  أظهرت 
انخفاضا إجماليا يقدر بنسبة 34 % ما بين 2008 و 2011. ويتجلى هذا االنخفاض على الخصوص 
بالنسبة لخدمات الهاتف المتنقل بنسبة 37 % ما بين 2008 و 2011. وأصبح هذا االنخفاض أكثر 

أهمية ابتداء من سنة 2010 بفعل عدة عوامل منها:

< العروض المضاعفة والمثلثة لبعض المتعهدين، التي أصبحت بشكل مستمر؛
< مطابقة أسعار المكالمات داخل الشبكة On net(3( مع أسعـار المكالمات من خـارج الشبكة 

.)Off net(4

< الرفع من قيمة المكافآت بالنسبة لالشتراك باألداء المسبق؛
< انخفاض سعر المكالمات الدولية؛

< اعتماد نظام الفوترة بالثانية؛
< انخفاض سعر الدقيقة بالنسبة لالشتراك باألداء المسبق.

وفي نفس المنحى عرفت أسعار سوق الهاتف المتنقل العمومي خالل الفترة )2008 –2011( انخفاضات 
في األسعار بلغت %24، ويرجع ذلك باألساس، إلي االنخفاض  المضطرد لألسعار الدولية وزيادة حجم 

العالوات على التعبئة الجزافية وإلى عروض متعهدي شبكات الهاتف الثابت من الجيل الجديد.
كما نالحظ أن زبناء الهاتف المتنقل استفادوا  بشكل مهم من هذه التخفيضات المستمرة  ومن أسعار 

العروض االمتيازية  من خالل التعبئة المضاعفة والمثلثة التي يقدمها بعض المتعهدين.

2- طلب العروض مفتوح رقم 21/2010 يتعلق بإعداد مخطط عمل وطني للتنمية الصبيب العالي و العالي جدا

3- مكاملة من شبكة متعهد إلى شبكة متعهد آخر

4- مكاملة داخل نفس الشبكة املتعهد
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1.3. الولوج و الربط البيني 

أ. مراجعة أسعار الربط البيني

منذ الشروع  في تنفيذ مضامين مذكرة التوجهات العامة في أفق سنة 2013، وضعت الوكالة مجموعة 
 )Price Cap( .من التدابير الرامية الى تصويب األسقف التسعيرية للربط البيني لشبكات المتعهدين
وفي هذا االطار أقرت لجنة تدبير الوكالة بتاريخ 27 أبريل 2010 مستويات أسعار الربط بين الشبكات 

الثابتة والمتنقلة للمتعهدين الثالثة المستهدفة في أفق سنة 2013، وذلك من أجل تحقيق ما يلي:
< تخفيض كلي ألسعار الربط البيني للهاتف المتنقل ب %65 بالنسبة لشبكات المتعهد اتصاالت المغرب 

وميدي تيليكوم و %70 لشبكات المتعهد وانا كوربريت.
< تخفيض متوسط بالنسبة ألسعار الربط البيني للهاتف الثابت يتراوح بين %24 و40%. 

والثابت  المتنقل  الهاتف  انتهاء  اسعار  تخفيضات  إبراز  الوكالة  قررت  دجنبر2011   فاتح  وابتداء من 
والثابت بتنقل محدود بنسبة  550%.

كما تشمل هذه التخفيضات أسعار انتهاء الرسائل اإللكترونية القصيرة لتصل في فاتح يناير 2013 إلى 
0،50  درهم مقابل 0،35 درهم يناير من سنة 2010 أي بتخفيض يقدر بنسبة 86%.

ويبين الجدول التالي العروض الجديدة لألسقف التسعيرية )Price Cap ( للربط البيني لشبكات المتعهدين 
)المكالمات الصوتية(.

سعر منخفض بين الساعة 8 صباحا و8 مساء وأيام السبت واألحد والعطل. خالل هذه المواقيت السعر 
يعادل نصف التسعيرة المطبقة لساعة كاملة.

بالدرهم دون احتساب الرسوم،
 ساعة كاملة

من 1-1- 2012
إلى 30- 06- 2012

من 1 -7 -2012
إلى 31 -12- 2012

من 1-1- 2013
إلى 31 -12- 2013

0,39240,27550,2022الهاتف المتنقل التصاالت المغرب
0,45200,30520,2022الهاتف المتنقل ميدي تيليكوم

0,55360,33780,2022الهاتف المتنقل لوانا كوربريت
0,22770,17980,1516الهاتف الثابت بتنقل محدود لوانا كوربريت
0,07400,05910,0471الهاتف الثابت التصاالت المغرب المحلي
الهاتف الثابت التصاالت المغرب العبور 

0,16450,12580,0961العادي

الهاتف الثابت التصاالت المغرب العبور 
0,24110,18940,1478المزدوج

0,16170,12520,0966الهاتف الثابت ميدي تيليكوم
الهاتف الثابت بدون تنقل محدود لوانا 

0,16170,12520,0966كوربريت

3. أنشطة و إجراءات التقنين

5- حتافظ هذه التخفيضات اجلديدة على كل املستويات األمتاثل التعريفي احملدد في إطار األسقاف التسعيرية الثالثة
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بالنسبة ألسعار انتهاء الرسائل النصية القصيرة  فقد تم تحديدها كالتالي:

ب. المصادقة على العروض التقنية والتعريفية لتقسيم الحلقة المحلية والربط البيني

صادقت الوكالة، بتشاور مع المتعهدين المعنيين، على العروض التقنية والتعريفية للربط البيني لشبكات 
الهاتف الثابت والمتنقل وتقسيم الحلقة المحلية برسم سنة 2011. وقد همت هذه العروض كذلك خدمة 

الرسائل القصيرة.
وقد سجلت اسعار تقسيم الحلقة المحلية خالل سنة 2011 تخفيضات متراكمة  بنسبة %27 بالنسبة للتقسيم 

الكلي و%60  بالنسبة للتقسيم الجزئي:

كما تجدر االشارة ان الجوانب الغير تعريفية للعروض التقنية والتعريفية قد سجلت بدورها تخفيضات 
ملحوظة.

ج.البت في نزاعات الربط البيني

بتت الوكالة خالل سنة 2011 في النزاع  القائم بين المتعهدين اتصاالت المغرب و ميدي تيليكوم في 
إطار  في  التسوية  هذه  وتمت  تيليكوم،  لميدي   ’’2424’‘ اإلرشادات  لخدمة  البيني  الربط  فتح  موضوع 

التوافق الودي بين المتعهدين. 

من فاتح يناير الى31 
دجنبر2013

من فاتح يناير الى31 دجنبر 
2012

اسعار انتهاء الرسائل النصية القصيرة
0.050.08بالدرهم دون احتساب الرسوم

التقسيم الكليالتقسيم الجزئي

2073السعر الشهري بالدرهم دون احتساب الرسوم 



2.3.تحديد  هوية حظيرة المشتركين في الهاتف المتنقل

بتعاون مع مكتب خبرة متخصص، قامت  الوكالة  خالل الفصلين الرابع من سنة 2010 واألول من سنة 
2011 بإجراء عملية تدقيق لنظام تدبير حظيرة المشتركين في الهاتف المتنقل للمتعهدين اتصاالت المغرب 
المعلومات  على  المتعهدين  توفر  مدى  من  التحقق  العملية  هذه  وتهدف  كوربريت.  ووانا  تيليكوم  ميدي 

الضرورية والدقيقة حول هوية المشتركين بشبكاتهم.

بالنسبة للمشتركين بالدفع الالحق في الهاتف المتنقل من صنف الجيل الثاني والثالث  فإن عملية تحديد 
الهوية تعد متحكم فيها.

بالنسبة للمشتركين بالدفع المسبق في الهاتف المتنقل  فإن عملية تحديد الهوية تطرح مشاكل جدية مما 
استدعى اصدار قرار حول عملية تدقيق حظيرة المشتركين يقضي على الخصوص بتحديد االجراءات 

الضرورية لتسوية  ومالئمة الوضعية الحالية مع التزامات المتعهدين.

وخالل شهر اكتوبر 2011 وضعت الوكالة مخطط عمل من أجل تحديد دقيق ومضبوط لهوية المشتركين 
في خدمة الهاتف المتنقل. ويرتكز هذا المخطط على المحاور الثالثة التالية:

أ. توضيح معايير تحديد هوية مشتركي الهاتف المتنقل:

يعد كمشترك في شبكات الهاتف المتنقل من الجيل الثاني والثالث ذوهوية محددة كل مستعمل يتوفر المتعهد 
المتعاقد معه لتقديم هذه الخدمة على المعلومات التالية:

< المعطيات اإلسمية: االسم واللقب والعنوان.
< نسخة مصورة لبطاقة الهوية الرسمية.

< عقد االشتراك في الخدمة موقع عليه من طرف المشترك.

ب. مراقبة التشغيالت الجديدة : ابتداء من فاتح  اكتوبر 2011

الثالث مشغلة على مستوى  الجيل  أو موديم من   SIM التعريف بهوية صاحب كل بطاقة  لزاما  اصبح 
شبكات الهاتف المتنقل وادخال المعلومات المتعلقة بهذه الهوية بقاعدة المعطيات المعلوماتية، وذلك في 
أجل أقصاه ثالثة أشهر تبتدئ من تاريخ التشغيل. ويتعين تعطيل مفعول البطاقة أو الموديم بعد انصرام 

شهر على أجل ثالثة أشهر من بداية  التشغيل.
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ج. تسوية الوضعيات السالفة

يتعين على المتعهدين المعنيين خالل أجل سنة يمتد من فاتح يناير 2012، اتخاد جميع االجراءات الالزمة 
لتحديد الهوية الكاملة لمجموع مشتركي الهاتف المتنقل  ويجب أن تسفر هذه االجراءات على تحديد  نسبة 
ال تقل عن %25 من هوية هؤالء المشتركين كل ثالثة أشهر. ويجب على المتعهدين إبالغ الوكالة بصفة 

فصلية بالمعلومات المرتبطة بالموضوع وفق النموذج الذي أعدته لهذه الغاية.

في حالة عدم بلوغ  عملية تحديد الهوية النسبة المحددة فصليا يمكن منع المتعهد المعني من تسويق بطاقات 
األداء المسبق المعدة للتشغيل، الى أن يتمكن من امتصاص نسبة العجز المسجل خالل فصل معين بالنسبة  

لعملية تحديد الهوية.

3.3 مراجعة الخطوط التوجيهية  ألسعار البيع بالتقسيط  

تنفيذا للمقتضيات القانونية تتولى الوكالة المصادقة على العروض التعريفية لمتعهدي االتصاالت، وفي 
البيع  التوجيهية ألسعار  الخطوط  2010 يوضح  11 غشت  بتاريخ  قرارا  الوكالة  السياق أصدرت  هذا 
 )Off-net( الشبكة  وخارج   )On-net( الشبكة  داخل  األسعار  بين  التمييز  عدم  مبدأ  ودمج  بالتقسيط 

بالنسبة لمكالمات الهاتف المتنقل باألداء  المسبق.

البيع  التوجيهية ألسعار  المتعهدين قامت الوكالة في آخر سنة 2011 بمراجعة الخطوط  وبعد استشارة 
بالتقسيط  بغية اعطاء المزيد من التوضيحات. كما نصت على مراجعة التكلفة المرجعية المعتمدة لدراسة 
التمييز بين األسعار داخل الشبكة )On-net( وخارج  تعاريف المتعهدين، إضافة الى تعميم مبدأ عدم 

الشبكة ) )Off-net بالنسبة لمجموع المتعهدين.

4.3 تتبع المنافسة

المنافسة الشريفة على صعيد مختلف  الوكالة السهر على احترام قواعد  في إطار اختصاصاتها، تتولى 
العرائض  الوكالة عدة اجراءات كتحليل االسواق والبت في  تتخذ  أسواق االتصاالت. وفي هذا االطار 

المرفوعة لها من قبل المتعهدين بهدف الفصل في المنازعات.
وفي هذا السياق حققت الوكالة في أربعة عرائض مرفوعة إليها في موضوع الممارسات المنافية لقواعد 

المنافسة وكذا تظلمات المستهلكين.

أ. تأطير األسواق الخاصة وتعيين المتعهدين الذين يمارسون تأثير اقويا 

قائمة  مراجعة  على  دولي  خبرة  مكتب  بمرافقة   ،2011 سنة  الوكالة  أشرفت  المتعهدين،  استشارة  بعد 
األسواق الخاصة لخدمات االتصاالت لفترة 2012 – 2013 – 2014. وقد أسفر هذا التحيين على ضم 

االسواق التالية:

< سوق انتهاء المكالمات الصوتية للهاتف الثابت بما فيه الثابت بتنقل محدود؛
< سوق انتهاء المكالمات الصوتية للهاتف المتنقل؛

< سوق الرسائل النصية القصيرة؛
< سوق الجملة للوصالت المؤجرة.



ولمواكبة تطور األسواق المغربية، أنجزت الوكالة دراسة تقييمية لتحديد األسواق الخاصة لتحديد المتعهدين 
2012.وقد  سنة  برسم  النافذون(  )المتعهدون  األسواق  هذه  مستوى  على  مهما  تأثيرا  يمارسون  الذين 

اسفرت هذه العملية على النتائج التالية :

المكالمات  انتهاء  الثابت وسوق  للهاتف  الصوتية  المكالمات  انتهاء  بالنسبة لسوق  المغرب  اتصاالت   >
الصوتية للهاتف المتنقل وسوق الرسائل النصية القصيرة وسوق الجملة للوصالت المؤجرة.

< ميدي تيليكوم متعهد  نافذ بالنسبة ألسواق انتهاء المكالمات للهاتف المتنقل الصوت، والرسائل النصية 
القصيرة.

ب. البت في عريضة نزاع في مجال المنافسة

تلقت الوكالة بتاريخ 22 يونيو 2010 من المتعهد وانا كوربريت،  شكاية حول نزاع بينها من جهة وبين 
كل من اتصاالت المغرب وميدي تيليكوم من جهة أخرى. يتعلق هذا النزاع بمضمون عقد االشتراك بالدفع 
الالحق الذي يتضمن بنودا ملزمة مقابل فسخ العقد ومن بينها الزامية أداء الشهور المتبقية من مدة العقد 

في حالة قيام الزبون بفسخ العقد قبل التاريخ المقرر النتهاء سريان مفعوله.

وبعد دراسة وتحليل ما ورد في الشكاية، أصدرت الوكالة قرارها2 القاضي بإلزام المتعهدين الثالثة بتعديل 
مضمون عقد االشتراك المبرم مع المستهلكين لتفادي ضمانات الزامية، وذلك من أجل:

< منح امكانية للزبون إلبرام عقد ال تتجاوز مدته 12 شهرا.
< منح امتيازات متكافئة مع المدة  ووفق مقتضيات  غير تمييزية.

كما يجب تمكين الزبناء من فسخ عقودهم  بكيفية مسبقة  ودون أداء اي  مقابل في حالة وجود سبب مشروع مثل:
< حالة االنتقال الى بلد أجنبي أو منطقة غير مغطاة.

< حالة المرض الخطير مثل الصمم.
< التصفية القضائية وحالة فقدان الوظيفة، أو ألي سبب آخر تعتبره السلطة القضائية مشروعا.

كما يتضمن القرار مقتضيات أخرى تضمن  فسخ و انهاء العقد بكيفية عادلة. وقد تم نشر القرار كامال3 
.)www.anrt.ma( على الموقع االلكتروني للوكالة

وبعد نشر قرار الوكالة، قامت هذه األخيرة  بعمليات تحري عبر عدد من وكاالت المتعهدين ونقط البيع 
بمختلف المناطق للتأكد من مدى التقيد بمقتضياته.

ج. معالجة شكايات المستهلكين

لدى  تتبعها  على  الوكالة  تسهر  كما  المستهلكين  وتظلمات  شكايات   2011 سنة  خالل  الوكالة  عالجت 
المتعهدين. وفي هذا السياق عالجت الشكايات التي تهم النزاعات التعاقدية، كواجبات فسخ عقد اشتراك 

الهاتف الثابت والمتنقل واالنترنيت عرقلة عملية وحمل األرقام.
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5.3 تدقيق حسابات المتعهدين     
                                                                         

قامت الوكالة خالل سنة 2011 بإجراء عدة عمليات تدقيق حسابات همت متعهدي االتصاالت للتأكد من 
مدى احترام هؤالء اللتزاماتهم القانونية والتنظيمية والتقنية.

أ. التدقيق التنظيمي

التحليلية  المحاسبة  قوائم  كون  من  التأكد  والنتائج  واإليرادات  للتكلفة  التنظيمي  التدقيق  عمليات  تمكن 
للمتعهدين تعكس بكيفية منتظمة مطابقتها للحقيقة وكذا حقيقة التكلفة ونتائج استغالل الشبكات. كما يمكن 
التدقيق من فحص مدى تناسق الكلفة مع المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها 
العمل. وقد قامت الوكالة سنة 2011 بعدد من عمليات التدقيق همت المتعهدين الثالثة برسم ميزانية سنة 

2008. كما شرع في عمليات سنتي 2009 و2010.

ب. التدقيق العملي

بالموازاة مع عمليات التدقيق التنظيمي للتكلفة و اإليرادات والنتائج تشرف الوكالة سنويا على عدد من 
التدقيقات العملية لفحص مدى احترام المتعهدين لشروط المنافسة الشريفة. وقد أشرفت الوكالة سنة 2011 
على إجراء عدة عمليات من هذا القبيل شملت تدقيق عملي لفوترة المتعهدين، اتصاالت المغرب، ميدي 
تيليكوم، و وانا كوربريت، وقد أكدت هذه العمليات المستوى المرتفع للمطابقة والدقة على مستوى الفوترة 

وصل الى 97% بالنسبة لمجموع العينات التي خضعت للتدقيق.

وعقب عمليات التدقيق ومن أجل حماية المستهلك، أصدرت الوكالة قرارا5 ينص على ضرورة توخي 
الشفافية والدقة  التي يجب أت تتوفر في  فاتورة خدمات االتصاالت. 

كما أنجزت الوكالة عمليات تدقيق خدمات االتصاالت الراديوية البحرية التصاالت المغرب.

6.3 الترقيم و حمل االرقام

تسعى الوكالة الى تسهيل عملية حمل األرقام بالنسبة لكل مشترك يرغب في تغيير المتعهد مع المحافظة 
على رقمه األصلي، مما يمكن من تحفيز المنافسة وتشجيع االستهالك النهائي.

وفي هذا السياق أصدرت الوكالة  بتاريخ 1 فبراير 2011 قرارا6 جديدا في الموضوع يقضي بتخفيض 
آجال نقل االرقام  مع توضيح كيفيات نقل قاعدة المعطيات المركزية لألرقام المحمولة والتي ستصبح 

الزامية متى اصبحت حظيرة المشتركين تمثل 5%  من مجموع حظيرة المشتركين. 

6- قرار الوكالة رقم 01/11 ينسخ و يعرض القرار 6/10 بتاريخ 4 أكتوبر 2006



7.3. تدبير طيف الترددات 

طيف  تدبير  مهام  للوكالة  المشرع  أسند  والمواصالت،  بالبريد  المتعلق   96-24 رقم  القانون  بمقتضى 
الدولية  والمساطر  االتفاقيات  مجموع  على  التدبير  هذا  في  الوكالة  وتعتمد  الدولة.  لحساب  الترددات 
واإلقليمية المطبقة في هذا المجال والتي تعتبر طيف الترددات موردا نادرا. لذا وجب استغالله بكيفية 
العامة لالتصاالت واالدارات  ناجعة وفعالة خصوصا من لدن المستغلين الكبار مثل متعهدي الشبكات 

والمصالح العمومية. 

وهكذا وتطبيقا لمقتضيات القانون السالف الذكر، واصلت الوكالة مجهوداتها في مجال تخطيط وتعيين 
وتنسيق ومراقبة استعمال طيف الترددات بهدف ترشيد االستعمال وتوفير الترددات الالزمة الستغالل 

المتعهدين لشبكاتهم بكيفية مالئمة.

أ. انشطة تخطيط طيف الترددات

تهدف عملية تخطيط الطيف ضمان رؤية واضحة لمختلف مستعملي هذا المورد النادر. وفي هذا الصدد 
عملت الوكالة على تخطيط أشرطة جديدة للترددات ومراجعة تخطيط بعض األشرطة األخرى، مما مكن 

من ادخال أنظمة راديوية وتكنولوجيا حديثة.

• دراسة حول فتح شريط الترددات GHZ4،2 الستغالل تكنولوجيا  WIFI خارجي 

تنفيذا  لمضامين مذكرة التوجهات العامة في أفق 2013، ومن أجل تنمية الصبيب العالي والعالي جدا، 
قامت الوكالة بتحرير شريط الترددات GHZ 2،4 الستغالل تكنولوجيا  WIFIخارجي على الصعيد 

الوطني.

كما اجرت الوكالة استشارة مع المتعهدين الشموليين لتحديد مدى الفائدة من تقديم خدمة االنترنت بتكنولوجيا  
WIFI خارجي للعموم عبر شريط الترددات GHZ 2،4. وبناء على هذه االستشارة ستصدر الوكالة 
 WIFI  خال سنة 2012  قرارات تحدد الشروط التقنية والتنظيمية  الستغالل خدمة االنترنت بتكنولوجيا

خارجي عبر التراب الوطني.

• دراسة حول اقامة شبكة GSM-R بالمغرب

يستدعي انجاز مشروع القطار الفائق السرعة ببالدنا إقامة شبكة7GSM-R . فبناء على طلب من المكتب 
الوطني للسكك الحديدية، أنجزت الوكالة دراسة أولية تتعلق باختيار شرائط الترددات المخصص لهذه 
الشبكة، كما قامت الوكالة باستشارة متعدي شبكات االتصاالت من الجيل الثاني بالمغرب قصد التنسيق 

إلعداد مخطط جديد لشرائط الترددات المعنية بعملية اقامة شبكة GSM-R في أحسن الظروف.

GSM-R  -7 مقياس اإلتصاالت الالسلكية تعتمد تكنولوجيا GSM متطورة تستعمل خصيصا لنقل السككي
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 4G دراسة حول شرائط الترددات الضرورية إلقامة شبكات االتصاالت من تكنولوجيا الجيل الرابع •
بالمغرب

حول  دراسة  الوكالة  أعدت   ،G4 الرابع  الجيل  تكنولوجيا  من  االتصاالت  شبكات  استغالل  افق  في 
شرائط الترددات الضرورية الستغالل هذه التكنولوجيا بالمغرب. ومن بين المواضيع التي انصبت عليها 
الدراسة، استغالل وتسويق الشبكات من الجيل الرابع بالنسبة لمختلف شرائط الترددات وحجمها  والمقابل 

.G4 المالي  لها وكذا التحليل الترددي للشرائط المزمع استغاللها في اطار تكنولوجيا الجيل الرابع

األكثر  للشرائط  بالنسبة   الترددات  لطيف  جديدة  الوكالة مخططات  أعدت  الدراسة،  هذه  من  وانطالقا 
استعماال بالنسبة لتكنولوجيا الجيل الرابع 4G على الصعيد االقليمي والدولي، ويتعلق األمر بالشرائط 
التي  المصالح  مع  حاليا  جارية  المشاورات  بان  االشارة  وتجدر   .2,6GHz و   1800MHzو  800

تستغل هذه الشرائط قصد اعادة تهيئتها.

• اعادة تهيئة طيف الترددات

والمالية  والتقنية  اإلدارية  اإلجراءات  بمجموعة من  القيام  الترددات،  تهيئة طيف  إعادة  تتضمن عملية 
أجل  ترددات معين من  االستعماالت على شريط  أو  للتجهيزات  الكلي  أو  الجزئي  السحب  الى  الهادفة 

استغالله من طرف شبكات اخرى لالتصاالت.

 1800MHzو في هذا اإلطار واصل الوكالة خالل سنة 2011 عملية اعادة تهيئة شريطة الترددات
،التي تم تحريرها عبر مجموع التراب الوطني من أجل االستجابة لحاجيات متعهدي  شبكات االتصاالت 

من الجيل الثاني ومن ادخال تكنولوجيات جديدة.    

 GHzو GHz 3،4 كما قامت الوكالة بتتبع تنفيذ اتفاقيات اعادة التهيئة مع مستعملي شرائط الترددات
3،8 وشريط  MHz450-470. وستمكن عملية اعادة تهيئة من:

< االستجابة لحاجيات متعهدي  شبكات االتصاالت الحاصلين علة تراخيص االجيال الجديدة؛
< تمكين متعهدي االتصاالت من استعمال التكنولوجيا الراديوية في اطار برامج الخدمة االساسية.

كما شرعت الوكالة  في اجراءات تحرير شريط الترددات GHZ 2،4 لتقديم خدمة االنترنت بتكنولوجيا  
WIFIخارجي. ويتم حاليا مناقشة هذا الموضوع مع المستعملين الرئيسين لهذا الشريط.

ومن جانب آخر يتم حاليا مناقشة موضوع  اعادة تهيئة شريط الترددات GHZ 2،6 مع المستعملين 
الرئيسين لهذا الشريط في افق نشر تكنولوجيا الجيل الرابع G4 على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد  
الحاليين  المستعملين  إشارة  رهن  تعويضية  ترددات  أشرطة  وضع  تم  الخدمة،  الستمرارية  وضمانا 

لألشرطة موضوع اعادة التهيئة. 



ب. أنشطة تعيين الترددات

عالجت الوكالة سنة 2011 عدة طلبات تهم تعيين الترددات، مقدمة من مختلف المستعملين على الصعيد 
الوطني. ويتعلق األمر بطلبات المتعهدين الوطنيين لالتصاالت واإلدارات والمؤسسات العمومية والقطاع 

الخاص.

وفي هذا الصدد درست الوكالة طلبات تعيين طيف الترددات مقدمة من الهيئة العليا لالتصال السمعي 
على  وافقت  حيث  والتلفزي،  اإلذاعي  البث  لخدمات  الوطنيين  المتعهدين  لفائدة   ،)HACA( البصري 
تخصيص 192 ترددا على الموجة الصوتيةFM  وأكثر من 19 ترددا  إلنجاز محطات التلفزة الرقمية 

األرضية.
ويخضع تخصيص الترددات لتأدية أتاوى8 محددة بقرار9 وزاري، حيث بلغ مجموع مداخيل هذه األتاوى 

برسم سنة 2011  مبلغ  240 مليون درهم )دون احتساب الرسوم(.
كما شهدت سنة 2011 الشروع في عملية تقوية حظيرة مختلف مستعملي الترددات على الصعيد الوطني 

همت على الخصوص قطاعات األمن. وتأتي هذه العملية في سياق تحيين الجذاذية الوطنية للترددات.

ج .التنسيق الدولي للترددات

في إطار عمليات التنسيق الدولي للترددات، قامت الوكالة خالل سنة 2011 باألنشطة التالية:

< دراسة ومعالجة ما يفوق 2360 طلب تنسيق يشمل نظم الخدمات األرضية والفضائية تم إبالغها 
لالتحاد الدولي لالتصاالت )UIT(؛ 

< دراسة ومعالجة ما يفوق 615 طلب تنسيق مع دول الجوار.
< إشعار االتحاد الدولي لالتصاالت )UIT( بما يقارب 209 طلب تخصيص وطني تتطلب حماية دولية 

من أجل التسجيل في جذاذيات المرجعية الدولية للترددات.

وفي إطار تنسيق استعمال الترددات بين المغرب واسبانيا عقدت عدة اجتماعات بين البلدين، سنة 2011 
بحضور الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، وذلك بهدف تنسيق ترددات البث الراديوي بالمناطق 

الحدودية ومعالجة بعض مشاكل التشويش. 
وقد أسفرت هذه االجتماعات على ابرام اتفاقات مع الجانب االسباني لتنسيق تعيين حوالي 500 محطة 

للبث الراديوي الصوتي FM  والتلفزة الرقمية.

8-  تطبيقا لقانون 24 - 96

9-  قرار رقم 623 - 08 بتاريخ 26 مارس 2008
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8.3 المراقبة التقنية

أ- مراقبة طيف الترددات الراديو كهربائية

تؤمن مراقبة طيف الترددات احترام القواعد التقنية و اإلدارية التي تحددها النصوص التنظيمية الجاري 
بها العمل من لدن مستعملي الترددات.

• معالجة حاالت التشويش

الحلول  اقتراح  و  التشويش  تحديد مصدر  التداخالت و  التشويش من حل مشاكل  تمكن معالجة حاالت 
لوضع حد لها. و في هذا اإلطار، تتدخل الوكالة بعد تلقي شكايات من مستعملي الترددات. فقد تم معالجة 

27 شكاية خالل سنة 2011. و تتوزع بحسب التكنولوجيات المستعملة على الشكل التالي:

RIR : Réseau Indépendant Radioélectrique.
TNT : Télévision Numérique Terrestre.
FM : Radiodiffusion sonore à modulation de fréquence.



• مراقبة مطابقة الشبكات المستقلة الراديوكهربائية:

تمكن مراقبة المطابقة من التأكد من احترام الخصائص التقنية المتضمنة في األذون المسلمة في شريط 
الترددات )شبكات مستقلة محطات البواخر-  محطات اإلرسال( تمت مراقبة 134 شبكة مستقلة راديو 

كهربائية  عبر التراب الوطني من طرف الفرق التقنية التابعة للوكالة حسب التوزيع الشهري التالي:

عدد الشبكات المراقبة كل شهر

تمثل الشبكات المصرح بها المطابقة لألذون المسلمة من طرف الوكالة نسبة 53.73 % من مجموع 
الشبكات المستقلة الراديوكهربائية. 

و في ما يلي ملخص للنتائج المحصل عليها بعد مراقبة المطابقة للشبكات المستقلة الراديو كهربائية.

نسبة الشبكات المراقبة حسب نوعية نتائج المراقبة

فقد وجهت إنذارات  إلى مستعملي الشبكات المستقلة الراديو كهربائية غير المطابقة قصد دعوتهم لتسوية 
وضعيتهم داخل أجل شهر وفق شروط األذون المسلمة إليهم. و قد استجاب لهذه الدعوة كل المستعملين 

و بالتالي تمت عملية المطابقة لشروط األذون.
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• مراقبة الشبكات المستقلة الراديو كهربائية التي تم فسخها

بعد تأكيد عملية الفسخ من طرف مستعمل الشبكة المذكورة تباشر الوكالة عملية المراقبة للتأكد من عدم 
وجود أي إرسال فعلي.

و هكذا تم فسخ 63 شبكة مستقلة راديو كهربائية بعد المراقبة خالل سنة 2011.

• حراسة االحتالل الترددي

بفضل قياسات اإلشعاعات الراديو كهربائية في عين المكان يمكن تحديد االحتالل الترددي
تقوم الوكالة بتحاليل لالحتالل الترددي على المستوى الوطني و ذلك باستعمال وسائل المراقبة منها الثابتة 

. )scaning( و المتنقلة. و فقد أنجزت خالل سنة 2011  ما مجموعه 52عملية تفرس

• معالجة الشكايات المتعلقة بآثار اإلشعاعات على الصحة

توصلت الوكالة ، خالل سنة 2011، بعشر)10( شكايات يطالب فها أصحابها بتقييم آثار اإلشعاعات على 
الصحة و التي كانت موضوع قياسات تقنية بعين المكان و التي اسفرت عن نتائج تقل عن السقف المحدد 

من قبل وزارة الصحة العمومية10. و قد تم إبالغ هذه النتائج إلى أصحابها.

ب-  مراقبة جودة الشبكات العامة للمواصالت

تباشر الوكالة بانتظام، على أساس عينات قياس، حمالت لقياس مؤشرات الجودة لخدمات االتصاالت. 
و تهم في آن واحد الصوت )اخفاق المكالمات، نسبة االنقطاع، نسبة النجاح( و إرسال المعطيات ) أجل 

الربط، أجل التحميل، نسبة التوصل، نسبة اإلرسال، نسبة األخطاء الخاصة بالمعطيات(.
فخالل سنة 2011 تم إنجاز خمس )05( حمالت:

20 مدينة و محاور سككية و طرق سيارة و طرق  2011 همت  أبريل  حمالت شهري مارس و   >
لخدمة  بالنسبة  قياس  عملية   3000 و  الصوت  لخدمة  قياس  عملية   33.556 خاللها  أنجزت  وطنية. 

التموقع الجغرافي GPRS؛
< حملة عيد الفطر )سبتمبر 2011( غطت ست )06( مدن أنجزت خاللها 6750 عملية قياس لخدمة 

الصوت و 6300 لخدمة الرسائل االلكترونية القصيرة؛
< حملة عيد األضحى )نوفمبر2011( غطت كذلك ست )06( مدن، أنجزت خاللها 6750 عملية قياس 

لخدمة الصوت و 4500 للرسائل النصية القصيرة؛
< حملة الشهور الثالث اكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2011 خصت نفس العينة للحملة األولى؛

< حملة شهر ديسمبر 2011 خصصت لجودة خدمة شبكات الجيل الثالث و التي كانت موضوع 9150 
عملية مراقبة.

س- اختبارات  لمنح شهادة استعمال المحطات الراديو كهربائية.

ان استعمال التجهيزات الراديوكهربائية لالتصاالت الجوية و البحرية أو في إطار خدمة الهواة، يخضع 
للحصول المسبق على شهادة ممارس. و لهذا الغرض نظمت الوكالة، خالل سنة 2011، خمس )05( 

دورات لالختبار و سلمت قرابة 101 شهادة.

10-  الرسالة الدولية لوزارة الصحة بتاريخ 22 ماي 2003



د-  مراقبة تسويق المعدات

بناء على مخطط سنوي تعده الوكالة تخضع الشركات المسوقة لمعدات االتصاالت و التجهيزات الراديو 
كهربائية فوق التراب الوطني لمراقبة خاصة. 

و تمكن هذه المراقبة من معرفة مدى احترام النصوص التنظيمية التي تحكم ايراد معدات االتصاالت. و 
تكون فرصة سانحة للوكالة لتحسيس الشركات بخصوص اجراءات القبول و كذا تبسيط اجراءات الموافقة 

التقنية عليها.

و هكذا فقد تمت خالل سنة 2011 مراقبة )50( شركة . أما فيما يخص الشركة التي لم تتقيد باحترام 
النصوص السالفة الذكر فتوجه إليها الدعوة إلى تسوية وضعيتها وفق المساطر المعمول بها بالوكالة.

ه- مراقبة مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة

تهم مراقبة مقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة نوادي االنترنيت و مراكز النداء. وهمت الحملة خالل 
سنة 2011 ثالث و عشرين )23( مدينة في ربوع المملكة. و قد تمت مراقبة 210 نادي انترنيت و 
45 مركز نداء في نفس السنة. فقد أظهرت هذه الحمالت انعدام احترام النصوص القانونية الجاري بها 
العمل من لدن أصحاب هذه النوادي ) خصوصا انعدام التصريح لدى الوكالة بتقديم الخدمة ذات القيمة 
المضافة(. فقد تم إنذار كل المخالفين قصد تسوية وضعيته فيما الباقي عرض على العدالة قصد تحريك 

الدعوى العمومية ضدهم.

و- مراقبة تحويل الحركة الهاتفية الدولية 

باشرت الوكالة مراقبة ثمان )08( شركات تتواجد بالمدن التالية:
مراكش و طنجة و فاس و الناضور إثر الشكوك التي تحوم حول نشاطهم من طرف المتعهدين مستغلي 

الشبكات العامة للمواصالت. 
بنتائج األبحاث و كذا  المتعهدين   تم اخبار  العامة، كما  النيابة  بتنسيق مع  فيها  التحقيق  البحث و  تم  و 

السلطات القضائية المختصة.

9.3 رخص المحطات الراديوكهربائية
أ- ترخيص المحطات الرديوية

طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يخضع استغالل كل محطة راديو كهربائية محمولة فوق 
السفن و الطائرات إلى رخصة و تمت معالجة، خالل سنة 2011، 1523 طلب تقدم بها أصحاب السفن 

و 229 طلب بالنسبة للطائرات.

ب- الموافقة على المعدات

تخضع وجوبا كل المعدات الطرفية الموصولة بالشبكة العامة للمواصالت إلى الموافقة المسبقة للوكالة11. 
كما هو الحال بالنسبة للتجهيزات الراديوكهربائية. و تمكن الموافقة من التأكد من مطابقة هذه المعدات 

والتجهيزات مع الخصائص التقنية المعتمدة وفق المعايير الدولية والخصائص الوطنية.
فخالل سنة 2011 تمت الموافقة من قبل الوكالة على 1087 معدا طرفيا و 908 تجهيزات راديو كهربائية

8-  الفصالن 15 و 16 من القانون رقم 24 - 96
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10.3 التصاريح بتقديم الخدمات ذات قيمة المضافة

تم خالل سنة 2011 تسجيل 465 تصريحا جديدا بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة لدى مصالح الوكالة 
بانخفاض نسبته 9.19 % مقارنة مع سنة 2010. ويهم هذا االنخفاض باألساس نوادي االنترنيت التي لم تعد 
تستهوي المستثمرين لشدة المنافسة في هذا المجال و لتعدد عروض االشتراك المقترحة من طرف المتعهدين 

للخواص. بلغ العدد اإلجمالي 4206 تصريحا منها 3774 لخدمة االنترنيت.

يشكل نشاط مراكز النداء قطاعا حيويا لالقتصاد الوطني خالل السنوات األخيرة، فقد بلغ عددها حتى نهاية 
شهر ديسمبر 2011، 503 وحدة.

تطور عدد مراكز النداء المصرح بها

تتمركز هذه المراكز بكل من الدار البيضاء و الرباط مع توجه نحو االستقرار التدريجي بمدن أخرى.



 » ma. « 11.3 تدبير أسماء المجال
أسندت مهمة تدبير أسماء مجال االنترنيت بالمملكة المغربية » .ma «  إلى الوكالة التي تشرف بالخصوص 
على سوق تسويق أسماء المجال » .ma « بالفعل، يخضع مقدمو أسماء المجال إلى نظام التصريح القبلي 
بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة. حتى نهاية سنة 2011 صرح واحد و عشرون )21( مقدمي الخدمات. 
كما تسهر الوكالة على تتبع نشاطهم و تحرص بالخصوص على ضمان احترام » ميثاق التسمية«12 الذي 

يحكم هذا المجال. 

» ma. « أ- الموافقة القبلية على تسجيالت أسماء المجال

تشرف الوكالة على إجراءات الموافقة القبلية لتسجيل أسماء المجال في الحاالت التالية:
< األسماء التي لها عالقة بالمواضيع المحجوزة أو الممنوعة؛

< األسماء المطلوبة تحت التمديدات الوصفية “.gov.ma” و   » .ac.ma « و  » press.ma «؛
< األسماء التي من شأنها المساس بحقوق الغير.

لقد تم البت في أكثر من 1140 طلبا خالل سنة 2011.

ولترشيد هذا المسلسل تعتمد الوكالة على قائمة أسماء المجال المجمدة أو المرفوضة و تمكن هذه القائمة من 
انتقاء أولي قبل دراسة طلبات الموافقة القبلية.

ب- تتبع احترام بنود ميثاق التسمية

خالل سنة 2011 باشرت الوكالة إلى إبعاد كل األسماء المسجلة التي ليست لها الحق في ذلك من هذه القائمة 
و نخص بالذكر أساسا أسماء المجال ذات االرتباط بالمواضيع المحجوزة أو المسجلة تحت تمديدات وصفية 

 .» gov.ma « و » ac.ma. « و  » press.ma «
تحين هذه القائمة للمواضيع المحجوزة ببوابة الوكالة.

.» ma. « ج- معالجة الشكايات المتعلقة بأسماء المجال

باعتبارها متصرفا لمجال » .ma « تتلقى و تعالج الوكالة مختلف الشكايات:

< طلبات المعلومات المتعلقة بتدبير مجال ».ma «؛
الخدمات أو تحيين  بالتدبير كالتفويت بين مقدمي هذه  المتعلقة ببعض االختالالت الخاصة  الشكايات   >

المعطيات؛
» who ;3 « أو مستوى ma « DNS. « مشاكل تقنية محضة على مستوى منطقة >

 » ma. « د- المسطرة البديلة لفض النزاعات بخصوص أسماء المجال
في إطار النظام غير القضائي المعد من طرف المنظمة الدولية للملكية الفكرية و المعتمد من طرف الوكالة 
لفض النزاعات الخاصة بأسماء المجال » .ma « و المتعلقة بعالمة الصنع و التجارة أو الخدمة المحمية 

بالمغرب.

12-  قرار الوكالة رقم 08/11 بتاريخ 29 ماي 2008
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خضع اسم مجال OVH.ma لهذه المسطرة خالل شهر يوليو 2011 و قد تدخلت الوكالة لتفويت اسم هذا 
المجال إلى المشتكي تطبيقا لقرار المنظمة الدولية للملكية الفكرية السالفة الذكر.

ه- تفويض  CCTLD »المغرب«

  )CCTD ( على تمديدات جديدة للبلد )ICANN( في إطار انفتاح مؤسسة االنترنيت لألسماء و األرقام
بحروف غير التينية ) العربية- الصينية – الروسية( شرعت الوكالة خالل سنة 2010 في إجراء طلب 

تفويض  » TLD « »المغرب«.

خالل اجتماعه في شهر أبريل سنة 2011، صادق المجلس اإلداري لمؤسسة االنترنيت لألسماء و األرقام 
تلقته  فاعتمادا على أحدى عشرة جوابا )11(  اسم مجال عربي ».المغرب«  تفويض  )ICANN( على 
الوكالة، تمت مراجعة بعض عناصر الشروط المرجعية من قبل الوكالة التي أعطت االنطالقة من جديد خالل 

شهر أبريل 2011 لهذا المسلسل الختيار مستغل ألسماء المجال السالفة الذكر.
لم يستوف أي من العروض المقدمة الشروط اإلدارية و التقنية.

واعتبارا لحساسية هذا النشاط قررت الوكالة إعادة تقييم المسلسل العتماد مقاربة جديدة الختيار مستغل السم 
» ma. «  مجال

IP V6 و- االنتقال إلى النسخة السادسة من برتوكول االنترنت

الحديثة  التكنولوجيات  و  التجارة  و  الصناعة  الوكالة و وزارة  2011 أعطت كل من  يونيو  خالل شهر 
االنطالقة إلى دراسة قصد إعداد إستراتيجية وطنية لنشر برتوكول IPV6. و سيعلن عن نتائج هذه الدراسة 

خالل لقاء إخباري يدعى إليه مختلف الفاعلين المعنيين باألمر. 

12.3 المصادقة االلكترونية و التشفير

تعتبر الوكالة الوطنية السلطة الوطنية لالعتماد و اإلشراف على المصادقة االلكترونية13 و تتولى باألساس:

< االقتراح على الحكومة النصوص التنظيمية التي تحكم التشفير ومراقبته و معايير نظام اعتماد مقدمي 
خدمات المصادقة االلكترونية؛

< السهر و تطبيق هذه المعايير؛
< اعتماد، لحساب الدولة، مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية و مراقبة نشاطهم.

13-  القانون رقم 29 - 06 املعدل و املتمم للقانون 24 - 96 املتعلق بالبريد و املواصالت



و لهذا الغرض، شاركت الوكالة في إعداد العديد من مشاريع القرارات الوزارية لتتميم التشريع الوطني في 
هذا المجال. فقد توصلت الوكالة خالل سنة 2011 بطلب من بريد المغرب قصد اعتماده مقدما لخدمات 
المصادقة االلكترونية لتأهيله إلصدار و تسليم الشهادات االلكترونية المؤمنة. و الذي تم اعتماده لمدة )05( 

خمس سنوات.
غير أن هذه المهام الموكولة إلى الوكالة ستسند إلى المديرية العامة ألمن نظم المعلومات التابعة إلدارة الدفاع 

الوطني بمقتضى المرسوم رقم 2.82.673 و بالتالي ستتولى بالخصوص:

< تسليم التراخيص و تدبير التصاريح المتعلقة بوسائل و خدمات التشفير؛
< المصادقة على أنظمة إحداث و تأكيد سالمة و صحة التوقيع االلكتروني؛

< اعتماد مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية.

و طبقا للمادة الثالثة من نفس المرسوم التي تنص » بصفة انتقالية و لمدة سنة، تبتدئ من اليوم الموالي لنشر 
هذا المرسوم بالجريدة الرسمية14، تواصل السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة وكذا الوكالة 
الوطنية لتقنين المواصالت كل واحدة فيما يخصها ممارسة االختصاصات المخولة لهما بمقتضى المرسوم 
رقم 2.08.518 الصادر في 25 جمادى األولى 1430) 21 ماي 2009( لتطبيق المواد 13 و14 و15 

و21و23 من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية«.

ولهذا الغرض و ألجل مالئمة اإلطار القانوني الحالي اعدت الوكالة مشاريع النصوص القانونية ونخص 
منها بالذكر:

< القانون رقم 29-06 المغير و المتمم للقانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد و المواصالت.
< المرسوم 2.08.518 بتطبيق المواد 13 و 14 و15 و 20 و21 و 23 من القانون 53-05  السالف 

الذكر.
< نفس الحال بالنسبة للقرارات الوزارية رقم 151-10 و 152-10 و 153-10 المتعلق بالتشفير و شكل 

طلب االعتماد و المصادقة على نموذج لدفاتر التحمالت المصاحبة.

13.3 الثقة الرقمية:

كانت سنة 2011 مناسبة للتذكير بأهمية أمن نظام المعلومات و الحاجيات المرتبطة به على المستوى 
الوطني. لقد غير االنترنيت بشكل كبير كل المعطيات و منح نظم المعلومات بعدا ال محيد عنه للتنمية و 
االقتصاد و المجتمع بالنسبة للدولة يشكل رهانا للسيادة الوطنية بحيث يتحمل مسؤولية ضمان أمن أنظمة 
المعلوماتية و استمرارية األجهزة و البنيات التحتية الحيوية لألنشطة السوسيو- قتصادية الوطنية و حماية 

المقاوالت و المواطنين.

14-  اجلريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 20 أكتوبر 2011
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و في هذا اإلطار تم اعتماد مرسومين خالل سنة 2011 و يخص أحدهما إحداث اللجنة اإلستراتيجية ألمن 
نظم المعلومات، تعد الوكالة أحد أعضائه أما اآلخر فيخص المديرية العامة ألمن نظم المعلومات.

و من جانب آخر أعطيت االنطالقة خالل سنة 2011 إلى ورشة تهتم بالمطابقة للقانون رقم 09-08 لحماية 
األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فقد شاركت الوكالة في اللقاء المخصص 
آلثار التشريع الجديد المنظم من طرف جمعية مستعملي نظم المعلومات بالمغرب و اللجنة الوطنية لمراقبة 

و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

و نظرا ألهمية هذه الورشة و اآلجال المحدد للمطابقة فقد تم إحداث لجنة داخلية داخل الوكالة لهذا الغرض.
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4. تطور أسواق  االتصاالت بالمغرب

شهد سوق االنترنت خالل سنة 2011 رواجا قويا حيث سجل نسبة نمو تقدر بـ %70 وعدد مشتركين 
بلـــــــــــــغ 3 ماليين مشترك، مسجال بذلك نسبة نفاذ تقدر بــ %10 من الساكنة. ويرجع السبب في هذا 
النمو االستثنائي الى النجاح الذي حققته عروض االنترنت بتكنولوجيا الجيل الثالث )3G( والتي تمنح عدة 

مزايا للمستهلكين كسهولة الولوج، والحركية التامة وغياب االلتزام التعاقدي. 

كما حافظت خدمة الهاتف المتنقل على ديناميتها المعتادة خالل سنة 2011. فمقارنة مع السنة التي من 
النصية  للرسائل  بالنسبة  ،أما   66% بنسبة  للمكالمات  بالنسبة  المستهلكة  الدقائق  مجموع  ارتفع  قبلها،  
إلى  الخدمات  للساكنة على مثل هذه  المتزايد  اإلقبال  %31. ويرجع سبب  بنسبة  ارتفعت  فقد  القصيرة 

انخفاض مستويات أسعار خدمات الهاتف المتنقل.

1.4.الهاتف الثابت

مليون سنة  مقابل  3،75  مليون مشترك،  الثابت 3،56  الهاتف  بلغت حظيرة   2011 نهاية سنة  عند 
2010 مسجلة بذلك انخفاضا خالل سنة يقدر بـ 5%.

كما سجلت نسبة نفاذ الهاتف الثابت بدورها تراجعا بنسبة %11.08 سنة 2011 مقابل %11.9 بالنسبة 
للسنة التي قبلها. ويفسر تدني هذه النسب بتراجع عدد االشتراكات في الهاتف الثابت بتنقل محدود إلى 
2،29 مليون مشترك، سنة 2011 مقابل 2،49 مليون السنة التي من قبلها. ويوضح الرسم البياني التالي 

تطور سوق الهاتف الثابت بالمغرب ونسبة النفاذ.

تطور ونسبة نفاد الهاتف الثابث
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يمثل عدد االشتراكات في الهاتف الثابت بتنقل محدود 2/3 حظيرة الهاتف الثابت.

تطور سنوي و توزيع الهاتف الثابث

لم يطرأ أي تغيير مهم سنة 2011 بالنسبة  للتوزيع حسب طبيعة المشتركين: األسر85،7 % والمهنيين 
%11،7 والهاتف العمومي 2،7 %.

 إلى غاية نهاية سنة 2011 ظل المتعهد وانا كوربريت يستحوذ على نسبة %64.59 من سوق الهاتف 
الثابت، متبوعا بالمتعهد اتصاالت المغرب  بنسبة 34.79 % ثم ميدي تيليكوم بنسبة 0.62%.

كما انعكس بشكل سلبي تراجع حظيرة مشتركي الهاتف الثابت على نسبة الرواج الصادر بالنسبة للهاتف 
الثابت15 خالل سنة 2011، حيث لم يتعد حجمه 487 5 مليون دقيقة مسجال بذلك انخفاضا بنسبة 9.4%  
خالل هذه السنة. ويوضح الرسم البياني التالي تطور حجم رواج المكالمات الصادرة للهاتف الثابت بالمغرب.

200620072008200920102011

%85,66%85,37%84,49%82,11%80,4%64,2األسر

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

%2,67%3,88%4,50%5,35%6,7%12,4الهاتف العمومي

مجموع اشتراكات 
1.266.1192.393.7672.991.1583.516.2813.749.3643.566.076الهاتف الثابت

15-  الرواج الصوتي الصادر مياثل مجموع الدقائق املستهلة من طرف زبناء املتعهدين الثالث للهاتف الثابث و الثابث تنقل محدود



تطور حجم رواج المكالمات الصادرة للهاتف الثابت بالمغرب
)مليون دقيقة(

سجل متوسط االستعمال الشهري الصادر من المكالمات بالنسبة لكل زبون الهاتف الثابت تراجعا حيث 
انتقل من 136 إلى 126 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون بين دجنبر 2010 و دجنبر2011، أي بتراجع 

يقدر بنسبة  7%.

مواصلة المنحى التخفيضي لألسعار بالنسبة للهاتف الثابت، قياسا على االنخفاض الذي عرفه سعر العائد 
1.01 درهم )دون احتساب  الدقيقة من  انتقل سعر هذه  المكالمات)ARPM (،إذ  للدقيقة من  المتوسط 
الرسوم( نهاية سنة 2010، إلى0.95 درهم )دون احتساب الرسوم( نهاية سنة 2011، مسجال بذلك 

انخفاضا بنسبة 6%.

2.4.الهاتف المتنقل 
يواصل سوق الهاتف المتنقل نموه القوي، فعند نهاية 2011، بلغ عدد المشتركين في حظيرته 36،5 
مليون مشترك، مقابل 32 مليون مشترك في السنة التي قبلها، مسجال بذلك نموا سنويا يقدر ب 14،3%. 
كما سجلت، خالل نفس الفترة، نسبة نفاذ الهاتف المتنقل نموا بنسبة %113.5، مقابل %101.5 عند 

نهاية سنة 2010.

تطور ونسبة نفاد الهاتف النقال
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إلى غاية نهاية سنة 2011 ظل المتعهد اتصاالت المغرب يستحوذ على أكبر حصة من سوق الهاتف 
بنسبة  32.92 % ووانا كوربريت   بنسبة  تيليكوم  بالمتعهد ميدي  46.85 %، متبوعا  بنسبة  المتنقل 

.% 20.23

حصص المتعهدين الثالثة بسوق الهاتف المتنقل

مقارنة مع السنة المنصرمة، نالحظ تراجع حصة المتعهد اتصاالت المغرب وميدي تيليكوم من سوق 
ارتفعت  الذي  وانا كوربريت  المتعهد  لفائدة  بنسبة %5،96- و0،82%-  التوالي  المتنقل على  الهاتف 

حصته بنسبة %6،78+. ويوضح الرسم البياني التالي التطور الفصلي لحظيرة كل متعهد.

 حصص المتعهدين الثالثة بالنسبة للهاتف المتنقل
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بالنسبة  لتوزيع زبائن الهاتف المتنقل حسب نوعية االشتراك خالل سنة 2011، نالحظ استمرار هيمنة 
االشتراك باألداء المسبق ب 74، 95 % ) 96،16 %  نهاية 2010(. مقابل 26، 4 % باألداء الالحق. 
كما سجل األداء الالحق نموا بـ %26،7 خالل هذه السنة أي ما يعادل ضعف نسبة نمو االشتراك باألداء 
المسبق الذي سجل نسبة  13،8 %.ويوضح الرسم البياني التالي التطور الفصلي لحظيرة المشتركين 

حسب نوعية األداء.

التطور الفصلي لحظيرة المشتركين حسب نوعية األداء
 )األداء المسبق واألداء الالحق(

كما شهد حجم رواج المكالمات الصوتية الصادرة للهاتف المتنقل تطورا مهما خالل سنة2011، حيث بلغ 
ما مجموعه23،31 مليار دقيقة، مسجال بذلك نموا سنويا قويا بنسبة %65,6 مقارنة مع السنة التي قبلها. 

تطور رواج المكالمات الصادرة للهاتف المتنقل
)مليون دقيقة(
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أما رواج الرسائل النصية القصيرة الصادرة، فبلغ في نفس السنة 5159 مليون رسالة مسجال بذلك نسبة 
نمو تقدر ب %31،38 مقارنة مع السنة التي قبلها.

تطور رواج الرسائل النصية القصيرة الصادرة

تحسن متوسط االستعمال الشهري من المكالمات الصادرة بالنسبة لكل زبون الهاتف المتنقل مقارنة بين 
نهايتي 2010 و 2011، حيث ارتفع من 41 إلى 57 دقيقة شهريا بالنسبة لكل زبون، مسجال بذلك نموا 

تقدر نسبته بـ 39%.
فبالنسبة لالشتراك باألداء المسبق تحسن متوسط االستعمال الشهري بنسبة %52 حيث ارتفع من 25 
إلى 38 دقيقة شهريا. اما بالنسبة لالشتراك بالدفع الالحق فقد عرف متوسط االستعمال الشهري بدوره 

تحسنا بنسبة %15 حيث ارتفع من 421 إلى 486 دقيقة شهريا.

تطوراإلستعمال المتوسط الصادر حسب زبون الهاتف المتنقل

إلى  زبون  لكل  بالنسبة  الصادرة  المكالمات  من  الشهري  االستعمال  متوسط  تحسن  في  السبب  يرجع 
االنخفاض الذي عرفه سعر العائد المتوسط للدقيقة من المكالمات)ARPM ( خالل سنة 2011، إذ انتقل 
سعر هذه الدقيقة من 1.12 درهم )دون احتساب الرسوم( نهاية سنة 2010، إلى 0،74 درهم )دون 

احتساب الرسوم( مع نهاية سنة 2011، مسجال بذلك انخفاضا تقدر نسبته بـ 34%.



3.4.االنترنت

مازالت حظيرة مشتركي االنترنت تشهد رواجا متواصال، فمع نهاية سنة 2011 سجلت هذه الحظيرة 
نموا بـنسبة %70.44مقارنة مع نهاية سنة 2010 ، حيث بلغ عدد المشتركين بها 3،2 مليون مشترك. 

وبلغت نسبة النفاذ %9.9 من مجموع الساكنة. ويبين الرسم البياني التالي تطور نفاذ خدمة األنترنت.

تطور نسبة نفاد األنترنيت

هيمنت عروض االنترنت من الجيل الثالث )3G( على حظيرة مشتركي االنترنت، التي أصبحت تمثل 
نسبة %81.41 من الحظيرة االجمالية لألنترنت مع نهاية 2011، مقابل %73،2 سنة 2010. 

وهكذا انتقلت حظيرة مشتركي االنترنت من الجيل الثالث )3G( من 1،36 مليون مشترك سنة 2010 
إلى 2،59 مليون مع نهاية 2011. 

وعلى مستوى حظيرة االنترنت من الجيل الثالث فقد بلغ عدد مشتركي خدمة المعطيات فقط 257 499 1  
مشترك أي نسبة %57،87 ، في حين بلغ عدد مشتركي خدمة المعطيات+خدمة الصوت 277 091 1 

مشترك، مشكلة نسبة %42،13 من هذه الحظيرة.
العالي ADSL ، فقد عرفت بدورها خالل سنة 2011 نموا  أما حظيرة مشتركي االنترنت بالصبيب 
سنويا يقدر ب %18.49. مقارنة مع سنة 2010. وبلغ عدد المشتركين في هذه الحظيرة 678 589 

مقابل 640 497 في سنة 2010. 
كما سجل مستوى صبيب االنترنت بالصبيب العاليADSL مع نهاية هذا الفصل تحسنا  من حيث الجودة. 
حيث أصبح  %99 من المشتركين يتوفرون على صبيب يساوى على األقل )2Mbits/S(، في حين لم 
تكن تتجاوز هذه النسبة %59 مع نهاية سنة 2010. ويبين الرسم البياني التالي تطور عدد المشتركين 

حسب نوعية الولوج.

توزيع حظيرة األنترنيت حسب نوعية الولوج
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وقد شهدت البنيات التقنية تعزيزات مهمة ومتواصلة من أجل مواكبة التطور السريع الذي تشهده استعماالت 
االنترنت. وفي هذا الصدد عرف الشريط العابر الدولي نموا يقدر ب%87،65 حيث انتقل من 000 75 

Mbps سنة 2010  إلى Mbps 124 400 مع نهاية سنة 2011.

وعلى غرار التخفيضات في مستوى األسعار التي شهدتها المكالمات الهاتفية، فإن مستوى أسعار االنترنت 
لكل  الشهري   الفاتورة  انتقل متوسط  إذ  التخفيضي لألسعار.  المنحى  بدوره  قد كرس   2011 في سنة 
زبون من 80 درهم شهريا )دون احتساب الرسوم( خالل نهاية سنة 2010، إلى 53 درهم شهريا )دون 

احتساب الرسوم( عند نهاية سنة 2011، مسجال بذلك انخفاضا تقدر نسبته بـ 34%.

وبالنسبة لألنترنت من الجيل الثالث)3G(، فقد انتقل متوسط الفاتورة، من 55 درهم شهريا لكل زبون 
نهاية سنة  الرسوم(  احتساب  )دون  37 درهم شهريا  إلى   2010 نهاية سنة  الرسوم(   احتساب  )دون 

2011، مسجال بذلك انخفاضا تقدر نسبته بـ 33%. 
أما بالنسبة لألنترنت من نوع ADSL، فقد انتقل متوسط  الفاتورة الشهرية لكل زبون، من 139 درهم 
احتساب  )دون  شهريا  درهم  إلى116   ،2010 سنة  نهاية  الرسوم(  احتساب  )دون  زبون  لكل  شهريا 

الرسوم( نهاية سنة 2011، مسجال بذلك انخفاضا تقدر نسبته ب 17%.



»ma.« 4.4 أسماء مجال االنترنيت

 بلغ مجموع أسماء مجال االنترنيت » .ma « مع نهاية 2011 حوالي 000 42 مقابل 000 38  في 
السنة التي قبلها أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ  11،11 %.

»ma.« تطور حظيرة أسماء مجال االنترنيت

» ma. « توزيع حظيرة أسماء مجال االنترنيت
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5.4 تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال

صدر البحث الوطني الثامن حول تكنولوجيا االعالم واالتصال في نفس سياق االبحاث السابقة مما يمكن 
من تتبع ومقارنة المؤشرات الرئيسية.

كما ان التجميع السنوي لمجموع المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا االعالم واالتصال يمكن الوكالة الوطنية 
للتقنين المواصالت من تتبع تطور سوق االتصاالت وكذا تطور بعد االتجاهات والتحوالت الناشئة لدى 
الساكنة المغربية التي تتطور استعماالتها لتكنولوجيا االعالم واالتصال من خالل دمقرطة االنترنت، مما 
يمكن الوكالة من تتبع وتوجيه مفعول القرارات التنظيمية ) تخفيض األسعار، تحسين جودة الخدمات، 
حمل األرقام... (، إضافة الى المبادرات الحكومية المتخذة والهادفة الى تقوية قطاع تكنولوجيا االعالم 
واالتصال من خالل دعم  االستعماالت وتمكين المواطنين والمقاوالت ببالدنا من امتالك هذه التكنولوجيا.
أنجز البحث الوطني حول تكنولوجيا االعالم واالتصال لدى األسر والمقاوالت برسم سنة 2011 بين 

يناير ومارس 2012 وفق التوصيات الدولية،  مع األخذ بعين االعتبار خاصيات السوق المغربي.

وتؤكد خالصات البحث الوطني بكيفية اجمالية بالنسبة لسنة 2011  توجهات السنوات التي قبلها، كما 
تركز على مستوى نمو التجهيز واالستعمال. 

1- تكنولوجيا االعالم واالتصال لدى األسر واألفراد

أبانت نتائج البحث الوطني حول تكنولوجيا االعالم واالتصال نموا ملموسا لتطور تجهيز األسر واألفراد 
بين سنتي 2009 و 2011 :

• %87  من االشخاص ما بين سن 12 و65 سنة يتوفرون على هاتف متنقل.
• %35  من األسر تتوفر على هاتف ثابت وولوج لألنترنت .

• %39  تتوفر على االقل على حاسوب. 

تجهيزات تكنولوجيا االعالم واالتصال لدى االسر واالفراد



أ-التجهيز بالهاتف والحاسوب لدى األسر والمقاوالت

بلغت نسبة نفاذ الهاتف الثابت لدى األسر %35  مقابل %39  سنة 2010، ويعزى هذا االنخفاض إلى 
تراجع الهاتف الثابت بتنقل محدود.

التجهيز بالهاتف الثابت لدى األسر 

عرفت نسبة نفاذ الهاتف المتنقل نموا سنة 2011 )+ 4 نقط( مقارنة مع سنة 2010. ويعزى هذا التطور 
المكالمات وبروز استعماالت  التخفيضي ألسعار  المنحى  المنافسة على مستوى السوق وإلى  تأثير  الى 

جديدة مرتبطة باألنترنت المتنقل، وقد ساهمت هذه العوامل في رفع نسبة نفاذ الهاتف المتنقل.

التجهيز بالهاتف المتنقل لدى األفراد

كما كان لهذه العوامل أثر إيجابي على نسبة تجهيز األسر واألفراد بالهاتف المتنقل وعلى تشجيع تعدد 
األجهزة وتغيير المتعهد. حيث بلغت نسبة األفراد الذين يتوفرون على أكثر من جهاز %17 . وذلك بدافع 
تنويع االشتراكات لالستفادة من العروض االمتيازية للمتعهدين ومن أفضل التعريفات. كما ارتفعت نسبة 

تغيير المتعهد ب 3 نقط سنة 2011.
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كما مكنت عروض األنترنت من الجيل الثالث التي تجمع بين الصوت والصورة من لجوء المشتركين 
االلكتروني،  البريد  واستعمال  اإلجتماعية  الشبكات  مواقع  في  والمشاركة  كاألنترنت  أخرى  لخدمات 
خصوصا من طرف اللذين يتوفرون على أجهزة من نوع Smartphone، والذي تبلغ نسبتهم 12% 

من األفراد الذي يتوفرون على جهاز هاتف متنقل أي حوالي3 ماليين مشترك.

كما عرفت نسبة تجهيز األسر بتكنولوجيا االعالم واالتصال بدورها تطورا مها إذ انتقلت من %11 سنة 
2004 إلى %27 سنة 2008 و%34 سنة 2010 و%39 سنة 2011. 

2011، مقابل 000 134 3 سنة  بـ 000 547 3   سنة  لدى االسر  الحواسب  تقدر حظيرة  وهكذا 
2010   و000 930 2 سنة 2009ـ  وتشكل  نسبة الحاسوب المحمول، التي تعرف نموا متزايدا، 
نسبة  %56 من الحظيرة االجمالية للحواسب. كما أن ظاهرة تعدد التجهيزات أصبحت ملموسة إذ بلغت 

نسبة 28%.

إستعمال األنترنيت

ولم يعد السعر المرتفع للحاسوب يشكل عائقا رئيسيا المتالك الحاسوب، اذ تعد الحاجة من االستعمال  
محددا رئيسيا لالقتناء.

Usage Sur téléphone mobile

Usage de l’internet 
(% des individus s’étant connectés à Internet au cours des 12 derniers mois)

79%Participer à des réseaux sociaux
Chat / poster des infos ou messages immédiats

Envoyer ou recevoir emails

Activités liées au lieu d’étude

Télécharger �lms, image, musique, vidéos, TV/radio

Jouer / télécharger des  jeux  video

Obtenir des informations santé / services des santé
Rechercher des o�res d’emploi

lire des  des journaux, livres ou revues en ligne
Obtenir des infos. sur des biens / services de santé

Obtenir  des infos .  auprès d’organisemes publics 

Télécharger des  logiciels
Gérer un site personnel ou blog
Interagir avec des organismes publics
Utiliser des  services bancaires sur internet

Acheter ou commander en ligne

Téléphoner sur internet

66%

16%

23%

10%

16%

14%

11%

16%

4%

5%

3%

7%

20%

29%

60%

40%

74%

Activités éducatives / Apprentissage



تجهيز األسر بالحاسوب

ب – االنترنت بالمنزل: انتشار قوي جدا لألنترنت من الجيل الثالث.

واصلت نسبة نفاذ االنترنت بالمنزل ارتفاعها خالل هذه السنة لتصل إلى %35 )+ 10 نقط مقارنة مع 
سنة 2010(.ويساهم األنترنت من الجيل الثالث بشكل فعال في دمقرطة انتشار األنترنت.  

نسبة نفاذ األنترنيت لدى األسر
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وتجدر االشارة، أن غياب الحاجة اصبح يشكل السبب األول لعدم التجهيز باألنترنت على صعيد األسر 
خالل سنتي 2010 و 2011 بعد أن كان عامل السعر يشكل السب األول سنة 2010.

عوائق تجهيز األسر بالحاسوب

ج- نمو متواصل لعدد مستعملي االنترنت

يسجل عدد مستعملي االنترنت نموا محسوسا من سنة الى أخرى حيث بلغ عددهم 14،9 مليون مستعمل 
سنة 2011 مقابل14مليون مستعمل سنة 2010 و13 مليون مستعمل سنة 2009. وتعكس هذه االرقام 

التطور المهم الذي عرفه االنترنت بالمغرب خصوصا الجيل الثالث.



د- استعمال والولوج الى االنترنت خارج المساكن

 2011 سنة  مهمة  جد  بنسب  االنترنت   مستعملي  من طرف  االجتماعية  الشبكات  على  االقبال  ارتفع 
)%83 من عدد المستجوبين( مقابل %81 بالنسبة للتبادل اللحظي للرسائل، مع تراجع نسبة االقبال على 

تحميل الملفات.

إستعمال األنترنيت 

وتعد نوادي االنترنت اهم أماكن استعمال االنترنت خارج المساكن بنسبة 22%

مكان الولوج إلى األنترنيت خارج السكن

Usage (Fixe ou clé 3G) 2011

Usage de l’internet 
(% des individus s’étant connectés à Internet dans les 12 derniers mois)

83%Participer à des réseaux sociaux
Chat / poster des infos ou messages immédiats

Envoyer ou recevoir emails

Télécharger �lms, image, musique, vidéos, TV/radio

Activités éducatives / Apprentissage

Jouer / télécharger des  jeux  video

lire des  des journaux, livres ou revues en ligne
Obtenir des informations santé / services des santé

Télécharger des  logiciels
Gérer un site personnel ou blog

Rechercher des o�res d’emploi

Obtenir des infos. sur des biens / services de santé
Obtenir  des infos .  auprès d’organisemes publics 
Interagir avec des organismes publics
Utiliser des  services bancaires sur internet

Acheter ou commander en ligne

Activités liées au lieu d’étude

81%

71% 

63%

35%

30%

30%

29%

28%

14%

10%

2%

25%

47%

48%

53%

56%

70

2010

67%

69%

63%

71%

24%

39%

34%

17%

39%

11%

6%

16%

59%

47%

32%

69%

6%

Téléphoner sur internet

Question pas posée en 2010
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2 – المقاوالت وتكنولوجيا االعالم واالتصال

أ. تجهيز المقاوالت بالهاتف

%99،6 من المقاوالت مجهزة بهاتف ثابت و%88 بهاتف متنقل مقابل %78 سنة 2010 ويرتفع عدد 
الخطوط الثابتة والمتنقلة بارتفاع عدد المستخدمين.

ب. تجهيز المقاوالت بالمعلوميات

مجموع المقاوالت مجهزة بحاسوب ويبلغ عدد الحواسب لكل مستخدم نسبة %0،83 مقابل %0،57 سنة 
2010.وتختلف هذه النسب حسب حجم المقاولة وطبيعة نشاطها، وتتشكل حظيرة الحواسب في غالبيتها 
من حواسب المكتب بـ %79 مقابل %21 للحاسوب الشخصي. وتشكل نسبة الحواسب التي يقل عمرها 

عن 3 سنوات نسبة ثلثي الحظيرة.

ج. الولوج لألنترنت بالمقاوالت 

نوع   من  باألنترنت  مرتبطة  منها   96% االنترنت،  بشبكة  مرتبطة  المستجوبة  المقاوالت  من   90%
ADSL  و%45منها مرتبطة باألنترنت من الجيل الثالث عبر الهاتف المتنقل و %42 منها مرتبطة 
باألنترنت من الجيل الثالث عبر الحاسوب. في حين بدأ الربط عبر االلياف البصرية والوصالت المؤجرة 

يعرف نموا حيث بلغت نسبتيهما على التوالي %12 و9%.

د. استعماالت االنترنت بالمقاوالت

تعد الرسائل االلكترونية والبحث عن المعلومات التجارية والرسمية والعالقات مع الهيئات الحكومية، أهم 
استعماالت االنترنت على مستوى المقاولة.

وتبلغ  نسبة المقاوالت المرتبطة باألنترنت  التي تتوفر على موقع الكتروني %55 مقابل  %48 سنة 
2010. في حين أن نسبة %82 من المقاوالت المتوفر على موقع الكتروني تتوفر علىاسم مجال خاص 

بها.
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5 - الخدمة األساسية و تقليص الهوة الرقمية

واالجتماعي  االقتصادي  للنمو  بالنسبة  أساسي  أمر  للساكنة  االتصاالت  خدمات  إلى  الولوج  إن ضمان 
والبشري ألي بلد. فآلية الخدمة األساسية تعتبر الوسيلة األساسية إلنجاز هذا االلتزام الحكومي. 

يتوخى من الخدمة األساسية تغطية المناطق التي تنعدم فيها الى حد اآلن الخدمات األساسية لالتصاالت : 
الهاتف واألنترنيت تتولى الوكالة اإلشراف على سير البرامج الخاصة بهذه الورشة الوطنية.

PACTE 1.5 مستوى إنجاز برنامج تعميم الولوج لخدمات المواصالت

يهدف برنامج تعميم الولوج لخدمات المواصالت إلى تمكين 9263 من المناطق القروية من الولوج إلى 
خدمة الهاتف و االنترنيت. وهو البرنامج الذي تم اعتماده من لدن لجنة تدبير الخدمة األساسية لالتصاالت 

بتاريخ 20 نوفمبر 2006.

عهد بإنجاز هذا البرنامج إلى المتعهدين: اتصاالت المغرب و ميدي تلكوم و سيمكوم و سبيسكوم حسب 
المخطط 2011-2008 التالي:

حتى متم شهر ديسمبر 2011 كان مستوى انجاز البرنامج على الشكل التالي:

المجموععدد المناطق المغطاة
2008200920102011

15002530173515737338اتصاالت المغرب

434409375981316ميدي تلكوم

8888سيمكوم

9898سبيسكوم

31 21202939211016718840المجموع
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اعتبارا للصعوبات التقنية التي ليواجهها المتعهدون )ال سيما تلك المرتبطة بالعقار والكهرباء( قررت لجنة 
تدبير الخدمة األساسية لالتصاالت تمديد أجل إنجاز البرنامج لمدة ستة )06( أشهر )آخر أجل حدد في 

نهاية شهر يونيو 2012(. و قد طلبت اللجنة دعم السلطات العمومية لتذليل هذه الصعاب.
ستحسم اللجنة أيضا في الفصل األول من سنة 2012 في مصير المناطق التي عهد بها في السابق إلى 
المتعهدين سيمكوم )CIMECOM(  وسيبسكوم )spacecom( والتي يقدر عددها ب 565 منطقة 

قبل اقصائها من البرنامج بسبب التأخير في اإلنجاز منذ سنة 2008.
واعتبارا لهذه الصعوبات اتخذت الوكالة عدة تدابير إلنهاء المشاريع المتبقية. فقد أحدثت لجنة التتبع لدى 
كل متعهد الستباق ومعالجة المشاكل بعين المكان. كما تعمل الوكالة بتنسيق مع وزارة الداخلية والمكتب 

الوطني للكهرباء على حل كل المشاكل التقنية.

2.5 مستوى انجاز مشاريع تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

يتولى صندوق الخدمة األساسية للمواصالت تمويل المشاريع الثالثة في اطار مخطط » المغرب الرقمي 
2013« و تهدف كل هذه المشاريع إلى تعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال بالمغرب.

و يتعلق األمر ب:
< مشروع »إنجاز« لتعميم الولوج إلى تكنولوجيا اإلعالم لدى طلبة التعليم العالي؛

400 مركز  إحداث  إلى  يهدف   » CAC « اإلعالم لتكنولوجيا  الجماعاتية  الولوج  مراكز  برنامج   >
للولوج الجماعي لتكنولوجيا اإلعالم؛

< برنامج »Nafid@ « المخصص لفائدة األساتذة لتمكينهم من الولوج إلى هذه التكنولوجيا.

أ. برنامج إنجاز

خصص هذا البرنامج لفائدة طلبة السلك الثاني من التعليم الجامعي في ميدان العلوم وتكنولوجيا اإلعالم 
ال سيما الطلبة المسجلين بالمؤسسات الشريكة في مبادرة » 10000 مهندسا«

يوفر لهم هذا البرنامج دعما للحصول على حاسوب محمول و اشتراك سنوي في االنترنيت المتنقل.
و خالل المرحلة األولى )السنة الجامعية 2010/2009( استفاد %89 من الطلبة المستهدفين من هذا 

البرنامج كما هو مبين أسفله:

و قد قررت اللجنة إعطاء االنطالقة للمرحلة الثانية من هذا البرنامج وفق نفس الشروط للمرحلة األولى. 
كما شملت هذه االستفادة طلبة السلك الثاني الجامعي في ميدان العلوم و تكنولوجيا اإلعالم و الطلبة الذين 

يحضرون أطروحات في العلوم و التقنيات المسجلين بمراكز الدراسات لنيل شهادة الدكتوراه.

17009الطلبة المستهدفين برسم المرحلة األولى

(%89)14989مجموع االشتراكات

(%77)13119مجموع الحواسيب المباعة



و خالل المرحلة الثانية الخاصة بالسنة الجامعية 2011/2012 تم تسجيل النتائج التالية:

و نظرا للنجاح الباهر الذي تم تسجيله خالل الدورتين، قررت اللجنة تعميم البرنامج على كل مسالك التعليم 
العالي العمومي، و يهم األمر:

< الطلبة المسجلين بالماستر و الدكتوراه في المؤسسات الجامعية؛
< الطلبة المسجلين ابتداء من السنة الثانية في كلية الطب و الصيدلة و كلية طب األسنان و المدارس 
العالي غير  التعليم  العليا ومؤسسات  للترجمة والمدارس  الملك فهد  التدبير ومدرسة  للتجارة و  الوطنية 

التابعة للجامعات.
و قد أعطيت االنطالقة للمرحلة الثالثة من هذا البرنامج برسم السنة الجامعية 2011/2012 بتاريخ 21 

نوفمبر 2011 و تشمل أكثر من 43000 طالبا.

• إحداث مراكز الولوج الجماعاتية.

تضم المرحلة من هذا البرنامج إحداث 100 مركز ولوج جماعتي بدور الشباب التابعة لوزارة الشبيبة و 
الرياضة. وقد أسند هذا البرنامج إلى متعهدي األقمار الصناعية من نوع VSAT ) سيمكوم و سبيسكوم( 

و حددت ميزانية هذا البرنامج في 80 مليون درهم لفترة أربع )04( سنوات.

حتى نهاية شهر ديسمبر من سنة 2011 بلغ المشروع المستوى التالي:

أنهى المتعهد سيمكوم )CIMECOM( إنجاز المشروع على مستوى 15 مركزا من أصل 24 أما العدد 
المتبقي )09( مراكز فإن انجازها تعذر ألسباب مختلفة ) انعدام الكهرباء – مراكز في طور التهيئة، 

انعدام األمن( بالرغم من ذلك فإن اللجنة المشرفة على المشروع كلفت المتعهد بإنجاز 26 مركزا آخر.
بخالف المتعهد سيمكوم، فإن المتعهد سبيسكوم لم يفلح في إنجاز 24 مركزا الموكولة إليه مما دفع بلجنة 

تدبير الخدمة األساسية لالتصاالت إلى إسناد مهمة إنجاز 26 مركزا المتبقية إلى المتعهد سيمكوم.

)@Nafid( برنامج نافذة •

قررت هذه اللجنة خالل دورتها الخامسة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2007 دعم االشتراك في خدمات 
التكوين. و  و  للتربية  االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  لفائدة منخرطي مؤسسة محمد  االنترنيت 
قد شمل هذا الدعم خمسين ألف )50000( منخرط لمدة 36 شهرا على أساس 40 درهما شهريا لكل 

منخرط. 
كما أبرمت الوكالة اتفاقيات بشأن هذا المشروع مع المتعهدين الثالثة. وحسب المعطيات المحصل عليهما 
من لدن هذه المؤسسة فإن عدد المستفيدين بلغ 150000 وذلك إلى حدود 31 من شهر ديسمبر 2011.

13238عدد الطلبة المستهدفين برسم المرحلة الثانية

(%85) 11243عدد االشتراكات

(%83)11060عدد الحواسيب المباعة
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» GENIE « 3.5 برنامج

لتعميم تكنولوجيا  البرنامج الذي عرف انطالقته سنة 2006 بعدا عمليا لالستراتيجية الوطنية  يعد هذا 
اإلعالم و االتصال، و يتضمن أربعة محاور رئيسية:

< محور البنية التحتية: التجهيز و الربط بشبكة األنترنيت يهم 9260 مؤسسة تعليمية ) مدارس ابتدائية 
و اعداديات و ثانويات(؛

لتلقينهم  المفتشين واألساتذة(  المؤسسات،  200000 شخصا )مديري  تكوين قرابة  تكوين األساتذة:   >
المعلوميات و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال.

إمداد  و  اإلعالم  لتكنولوجيا  وطنية  وبوابة  الرقمية  للموارد  وطني  مختبر  إحداث  الرقمية:  الموارد   >
المؤسسات التعليمية بالموارد الرقمية البيداغوجية.

< تطوير االستعماالت: مواكبة التغيير من خالل التواصل والتحسيس وتقاسم أجود الممارسات.
< البنيات التحتية : بعد االستشارة التي أعطت انطالقتها الوكالة، تم ابرام اتفاقيات خالل سنة 2011 مع 
خمسة )05( متعهدين )اتصاالت المغرب و ميدي تيلكوم و وانا كوبريت و سيمكوم و سيبسكوم( لربط 
913 مؤسسة تعليمية بشبكة االنترنيت. و بعد عملية التقييم من طرف وزارة التربية الوطنية، أعطت 
الوكالة انطالقة االستشارة الثانية خالل شهر ابريل من سنة 2011 لتجهيز 4105 مؤسسة من طرف 

متعهدي االتصاالت.

< التكوين: طبقا لخارطة الطريق الخاصة ببرنامج » GENIE « تم تكوين 147.277 شخصا )أساتذة 
و مديرين و مفتشين( من أصل 208.000 من األطر المستهدفة.

< الموارد الرقمية:
الرقمية. و  الموارد  600 مفتشا الستعمال  الدراسية وتكوين  البرنامج  90 % من مضامين  اقتناء  تم   
هؤالء المفتشين أطروا بدورهم 20.000 أستاذا. كما تم إحداث المختبر الوطني للموارد الرقمية و البوابة 

 )www.taalimtice.ma(

< تطوير االستعماالت:
 نظمت 200 ورشة قرب ألجل التواصل لفائدة الهيئة البيداغوجية و تحسيسها بأهمية تكنولوجيا اإلعالم، 

كما تم واحداث مرصد وطني لالستعماالت بداخل المختبر الوطني السالف الذكر.
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6 - التكوين و البحث

6-1 المعهد الوطني للبريد و المواصالت و مركز برمجيات الحاسوب

يعد المعهد المؤسسة المرجعية على الصعيد الوطني في مجال تكوين المهندسين في قطاع االتصاالت و 
تكنولوجيا اإلعالم. فهو مؤسسة ملحقة بالوكالة.

استطاع المعهد فرض وجوده بين المؤسسات ذات الحظوة بفضل التكوين عالي الجودة. و هذا المستوى 
العالي يؤمن للطلبة خريجي المعهد نسبة ممتازة في االندماج في الحياة العملية. فهو يضع رهن اشارة 

المقاوالت واإلدارات ومراكز البحث بالمملكة كفاءات ذات مستوى جيد هم في أمس الحاجة إليها.

فإشعاع المعهد يظهر بشكل بارز من خالل إطاره المرجعي في مجال البحث والتنمية المطبقة لتكنولوجيا 
اإلعالم.

و بفضل كل هذه المزايا يلعب المعهد دورا أساسيا في مواكبة الورشات الكبرى المهيكلة كالمغرب الرقمي 
2013 و مخطط اإلقالع أو برنامج تكوين 10.000 مهندسا كل سنة.

Formation qualifiante : réponse 
aux  besoins des entreprises  en 
matière de recrutement des 
ressources humaines  qualifiées

Acquisition des connaissances 
scientifiques et techniques de 
bases 

Adaptation aux champs 
professionnels nationaux et 
internationaux 

Développement de la dimension 
humaine et sociétale 

Ingénierie des systèmes d’information;
Ingénierie des web services;
Architecture des systèmes télécoms;
Développement des services;
Management des TI;
Ingénierie de déploiement des réseaux 
télécoms;

Le cursus à l’INPT offre des horizons 
intéressants.
Les métiers liés aux Télécoms et TI sont 
les plus prisés par les lauréats à travers 
notamment les spécialités suivantes:

Activités parascolaires: 
-Bureau des étudiants
-SIFE: Students In Free 
Enterprise,
-A2S: juniore entreprise 
-Forum GENI : Grandes 
Ecoles  Nationales 
d’ingénieurs  

Formation 
Continue

Maroc Numéric 2013 Plan Emergence 10 000 ingénieurs

Accompagnement  des chantiers nationaux de développement 
humain et technologique

Formation 
d’ingénieurs

perspectives 
multiples

Débouchés 
professionnels 

R & D

Formation des cadres en activité 
professionnelle à travers un 
programme de Masters 
spécialisés

Formation par la recherche dans 
le cadre du projet de l’école 
doctorale

Incubation des projets de 
recherche partenarial  via le 
laboratoire de recherche système 
des Télécommunications, 
Réseaux et services.
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أ- الذكرى الخمسينية إلحداث المعهد الوطني للبريد و المواصالت.

توافق سنة 2011 حلول الذكرى الخمسينية ال حداث المعهد الوطني للبريد و المواصالت سنة1961 و 
الذي ما فتئ يزود االقتصاد الوطني بالمواهب والكفاءات.

ففوج سنة 2011 ال يشد عن القاعدة كما هو مبين في التقرير لآلفاق الواعدة للخريجين.
توزيع الخريجين حسب التخصص:

اليوم  و لالحتفال بهذه الذكرى الخمسينية للمعهد عرف هذا األخير برنامجا حافال بالتظاهرات كتنظيم 
المفتوحة  الشهادات و يوم األبواب  الشباب و ملتقىGENIE، وحفل تسليم  الوطني لمطوري األنظمة 

واليوم الداخلي لمستخدمي المعهد.

ب- المباراة الوطنية المشتركة.

أسند للمعهد رئاسة هذه المباراة برسم سنة 2011 و التي يتم فيها اختيار المترشحين لألقسام التحضيرية 
لولوج المعاهد الكبرى لتكوين المهندسين ببالدنا.

ج- انطالقة البحث في انظمة االتصاالت والشبكات والخدمات

ألجل مواكبة المجهود الوطني المبذول للنهوض بالبحث و التطوير أحدث بالمعهد في شهر يوليو 2011 
مختبر للبحث في أنظمة االتصاالت والشبكات والخدمات. ويتضمن هذا المختبر ست )06( فرق تزاول 
أنشطتها في مجال البحث بشراكة مع مؤسسات وطنية و دولية. و ينكب هذا المختبر على دراسة مختلف 

المواضيع و بالخصوص:

عدد الخريجين
هندسة التكنولوجيا المتعددة الوسائط 25

المعلومات و الشبكات و األنظمة 30

هندسة أنظمة االتصاالت 24

تدبير االتصاالت بالمقاوالت 24

هندسة الشبكات المتنقلة 30

رئيس مشروع 22

نظام اإلعالم للتدبير 16

الحركية بالخارج 34

الماستر بفرنسا 2

المجموع 207



< هندسة الحركة و البروتوكوالت و الخدمات للتكنولوجيا المتعددة الوسائط؛
< أمن و تدبير الشبكات و الهندسة و برتوكوالت الشبكات؛

< البصريات و الموجات الصغرى المدمجة في وسائل االتصاالت؛
< تصور األنظمة المحمولة؛

< االتصاالت بواسطة الراديو؛
< االقتصاد و التدبير في مجال االتصاالت و تكنولوجيا اإلعالم.

سيسمح    2012/2013 الدراسية  السنة  خالل  بالمعهد  البحث  مختبر  و  الدكتوراه  سلك  إحداث  سيتم 
لطلبة سلك الماستر و/ أو سلك المهندسين بمتابعة دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه في مجال االتصاالت و 

تكنولوجيا اإلعالم.

د- توسيع شبكة الشراكات

على  أو  ببالدنا  سواء  والمقاوالت  األكاديمي  العالم  على  انفتاحه  تعزيز  على  باستمرار  المعهد  يعمل 
المستوى الدولي. وفي هذا اإلطار أبرم المعهد عدة اتفاقيات سنة 2011 نخص بالذكر منها:

< اتفاقية ما بين المعهد و HUAWEI- TECHNOLOGIES MOROCCO إلحداث أكاديمية    
HUAWEIبالمعهد؛

< اتفاق تعاون ما بين المعهد و جامعةnice-sophia antipolis  لحركية الطلبة واألساتذة؛
< اتفاق تعاون ما بين المعهد وجامعة  maryland  وpark    collègeلنفس الحركية؛

العام  االتحاد  و  الحديثة  التكنولوجيات  و  التجارة  و  الصناعة  وزارة  و  المعهد  بين  ما  تعاون  اتفاق   >
للمقاوالت بالمغرب إلحداث وحدة للتكوين تخص إنشاء المقاوالت.

2.6 مركز برمجيات الحاسوب

يعد هذا المركز وحدة للتطوير و البحث في مجال البرمجيات و يستقر هذا المركز مؤقتا بالمعهد الذي 
استأنف نشاطه سنة 2011. وانطلقت مشاريعه األولى في مجال التطوير وأصبح عمليا.

و لقد كانت سنة 2011 مناسبة سانحة للتعريف به وطنيا و دوليا وجعله مركزا متميزا. و ما زالت الجهود 
متواصلة إليجاد شركاء جدد ومشاريع للبحث.

 Multimedia content مقاولة لحساب  منها  اثنين  ثالثة مشاريع   2011 إنجاز خالل سنة  تم  وقد 
. Network

مشروع تطوير الوحدات اإلضافية لنظام اإلعالم و التدبير للبرلمان المغربي بشراكة مع المدرسة بوليتكنيك 
للتكنولوجيات الحديثة بفاس والجامعة الحرة تكنولجيا فاس.
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و قد نال هذا المشروع الميدالية الذهبية المسلمة من طرف الفيدرالية العربية للجمعيات.
مشروع تطوير وحدات إضافية للنظام القائم بين اإلعالم والتدبير المندمج بغرف التجارة والصناعة و 

الخدمات و ذلك بشراكة مع المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي؛

تخطيطية  أداة  توفير  إلى  المشروع  ويهدف   )thales( طاليس  لحساب  أنجز  فقد  الثالث  المشروع  أما 
للتطبيقات الجوية الخاصة بالنقل الجوي تمكن من استعمال المعلومات الجوية لإلبحار عن طريق الشبكة 

. Internet Explorer, google, firefox العنكبوتية

تم إنجاز هاذا المشروع بشراكة مع جامعة ابن طفيل بالقنيطرة والمدرسة VINCI TELECOM بمدينة 
الرباط.
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7 - اآلفاق المستقبلية

لقد أرست مذكرة التوجهات العامة في أفق 2013 مالمح تطور قطاع االتصاالت ببالدنا لتعزيز مساهمته 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

و قد تم ذلك بتفعيل العديد من الورشات الهيكلية خالل سنتي2011 و2012 والتي شملت كل محاور 
التنمية المستهدفة من هذه المذكرة كالتقنين ونشر الصبيب العالي جدا وتعميم الخدمة األساسية لالتصاالت.

و ستبذل الوكالة قصارى جهودها خالل سنة 2012 للحفاظ و تسريع هذه الدينامية

 و هكذا، و على غرار سنة 2011 ستنشر من جديد الوكالة تقريرا مفصال بخصوص تطور تسعيرات 
خدمات االتصاالت ببالدنا و تتوخى الوكالة من نشر هذا التقرير الشفافية و إذكاء المنافسة بالقطاع.

و ستكون سنة 2012 سنة الحسم بالنسبة للخدمة األساسية و إنهاء برنامج PACTE الذي يربط بين 
وشبكة  الهاتف  خدمات  إلى  الولوج  من  وتمكينها  االتصاالت  شبكات  عن  المعزولة  القروية  الجماعات 

االنترنيت.
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و يعد اإلعداد لنشر الصبيب العالي جدا إحدى ورشات الوكالة. وستقوم الوكالة خالل نفس السنة بإعداد 
دراسة بخصوص الحاجيات من حيث طيف الترددات ألجل استعمال الشبكات للجيل الرابع.

كل هذه المبادرات تصب في اتجاه واحد هو النهوض بقطاع االتصاالت وتمكين المستهلكين المغاربة من 
الولوج إلى خدمات جديدة جد متطورة و ذات جودة عالية.
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المالحق

2. التعاون الدولي

أ. أشغال هيئات الضبط و التنظيم لالتصاالت بحوض البحر األبيض المتوسط.

أسندت خالل سنة 2011 رئاسة هذه المجموعة إلى الهيئة اإليطالية و نظمت عدة ورشات حول المواضيع 
التالية:

< النطاق العريض؛
< حماية المستهلك؛

< ضبط أسعار التقسيط؛
< تقاسم البنيات التحتية؛

< ضبط الشبكات الجيل للجديد.

و قد أفضت أشغال هذه المجموعة إلى تقرير نهائي كرست فيه الوكالة ضمن الهيئات أكثر تقدما في مجال 
ضبط و تنظيم االتصاالت واألكثر قربا من النموذج األوروبي.

ب. المشاركة في التظاهرات الدولية:

خالل سنة 2011 شاركت الوكالة في مختلف التظاهرات اإلقليمية والدولية التي لها ارتباط باالتصاالت.

ال زالت الوكالة منخرطة بشكل فعال في مجهودات االتحاد الدولي لالتصاالت لإلسهام في اإلشعاع الدولي 
لبالدنا. وهكذا، وفي إطار تحضير المؤتمر الدولي لالتصاالت الراديوية برسم 2012 عقدت الوكالة عدة 
اجتماعات وجهت الدعوة فيها إلى قطاعات حكومية كاألمن والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة و 

المستعملين البارزين لطيف الترددات.

وقد مكنت هذه االجتماعات من حصر المواقف الوطنية بالنظر إلى النقاط الواردة في جدول أعمال هذا 
المؤتمر.

في  الوكالة  الترددات، شاركت  بتدبير طيف  المكلفة  العربية  للمجموعة  للرئيس  نائبا  و بوصفها عضوا 
مختلف اجتماعات هذه المجموعة خالل نفس السنة.

مع  تعاون  اتفاق  الوكالة  أبرمت  الدولي  التعاون  مجال  في  وفرنسا  ببالدنا  بين  الراسخة  التقاليد  من  و   
الوكالة الفرنسية لتدبير الترددات. وقد أسفر عن هذا االتفاق عقد تنظيم منتدى ثان لفائدة الدول االفريقية 

الفرنكوفونية لبحث الرهانات التي سيتطرق لها المؤتمر الدولي لالتصاالت الراديوية.
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وفي نفس اإلطار استفاد العديد من أطر الوكالة بدورات تكوينية بالوكالة الفرنسية في مجال تدبير و مراقبة 
طيف الترددات.

و أخيرا شاركت الوكالة في العديد من األنشطة الدولية التي تخص قطاع االتصاالت
المشاركة في أشغال االتحاد الدولي لالتصاالت: 

< دورة 2011 لمجلس هذا االتحاد بجنيف؛
< اجتماعات لجنة نظام االتصاالت الراديوية؛

< المنتدى الدولي لهيئات التنظيم والضبط؛
< اجتماعات لجان الدراسة باالتحاد وكذا مجموعات عمل؛
< دورات تحضيرية للمؤتمر الدولي لالتصاالت الراديوية.

< اجتماعات و ورشات مجموعة هيئات التنظيم بالبحر األبيض المتوسط؛
< المؤتمر الدولي للهاتف المحمول؛

< اجتماعات الهيئة المكلف بتدبير االنترنيت الخاصة بالحكامة في مجال االنترنيت؛
< المنتدى السنوي لمجموعة الهيئة الفرنكوفونية لالتصاالت؛

< االجتماع السادس الثنائي في مجال الترددات بين بالدنا واسبانية؛
< اجتماع اللجنة المختلطة بين الوكالة والوكالة الفرنسية للترددات؛

 تنظيم ورشة مشتركة مع اللجنة الكورية لالتصال والبنك الدولي تحت عنوان »الهاتف المحمول و النطاق 
العريض«

س- المساعدة التقنية لهيئات الضبط و التنظيم األجنبية.

في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون التي تجمع بين الهيئات الصديقة والوكالة تم تنظيم منتدى خالل سنة 2011، 
قامت فيه األطر التابعة للوكالة بدور التنشيط وقد خصص هذا المنتدى لألطر التابعة لدولة الكونغو واألطر 
التابعة لدولة مالي في مواضيع تخص تكلفة وأسعار الربط البيني والموافقة على التجهيزات االلكترونية.

د- الزيارات و الدورات التدريبية بالوكالة.

تم تنظيم دورات تكوينية من طرف الوكالة لفائدة وفد لهيئة الضبط والتنظيم لدولة النيجر وهيئة الضبط و 
التنظيم للدولة الشقيقة موريتانيا.

و من جانب اخر، تم تنظيم العديد من زيارات تبادل المعلومات لفائدة:

< رئيسة مجلس الهيئة و المدير العام لدولة السينغال؛
< وفد البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية؛

< وفد البنك الدولي؛
< مسؤولي الهيئة الوطنية للضبط والتنظيم لالتحاد جمهورية القمر؛



2. في المجال التشريعي و التنظيمي برسم سنة 2011

عرفت سنة 2011 اعداد و الموافقة على العديد من النصوص المؤطرة ألنشطة االتصاالت و تفعيل بعض 
األحكام التنظيمية و مالئمة اإلطار التشريعي و التنظيمي.

و هكذا تمت المصادقة و نشر النصوص التالية:

القوانين

الظهير رقم 1.11.86/26 رجب 1432 )يوليو 2011( بتنفيذ القانون رقم 59-10 بتتميم القانون رقم 
24-96 المتعلق بالبريد و المواصالت.

المراسيم

مرسوم رقم 2.11.82 07 من رمضان 1432)8 اغسطس 2011 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد 
و المواصالت.

المقررات التنظيمية

النصية  للرسائل  البيني  الربط  تسعيرات  بنشر  يناير   10 بتاريخ   ANRT/DG/N°01/11 رقم  مقرر 
القصيرة اإللكترونية لفترة 2013-2011؛

التعريفي  التقني و  العرض  بالمصادقة على   2011 يناير   20 بتاريخ   ANRT/DG/N°02/11 مقرر
للربط البيني بالشبكة الثابتة التصاالت المغرب برسم سنة 2011؛

التقنية و  العروض  بالمصادقة على   2011 يناير  بتاريخ 20   ANRT/DG/N°03/2011 مقرر رقم
التعريفية للربط البيني للشبكات المتنقلة التصاالت المغرب و ميدي تيلكوم برسم سنة 2011،

و  التقني  العرض  على  بالمصادقة   2011 يناير   20 بتاريخ   ANRT/DG/N°04/2011 رقم  مقرر 
التعريفي القتسام الحلقة المحلية التصاالت المغرب برسم 2011؛

تفعيل حمل  المتعلق بشكليات و شروط   2011 فاتح فبراير  بتاريخ   ANRT/DG/01/11  مقرر رقم
األرقام الهاتفية؛

كوربريت ضد  وانا  شكاية  برفع   2011 فبراير   24 بتاريخ   ANRT/DG/N°08/2012 رقم مقرر 
اتصاالت المغرب و ميدي تيليكوم للممارسات المنافية للمنافسة؛

مقرر رقم ANRT/DG/N 11/02° بتاريخ 06 أبريل 2006 باعتماد » بريد المغرب« كمقدم لخدمات 
المصادقة اإللكترونية.

مقرر ANRT/DG/N°03/11  بتاريخ فاتح يونيو 2011 بتحديد كيفيات حوسبة حظيرة المشتركين في 
الهاتف المتنقل؛

مقرر رقم ANRT/DG/N°06/11  بتاريخ 25 اغسطس 2011 بتحديد قائمة األسواق الخاصة لخدمات 
االتصاالت لسنوات 2012 و2013 و 2014؛

مقرر رقم ANRT/DG/N°07/11 بتاريخ 20 أكتوبر 2011 بتحديد المتعهدين الذين يمارسون نفوذا 
مهما في األسواق الخاصة برسم سنة 2012؛

مقرر رقم ANRT/DG/N°08/11 بتاريخ فاتح ديسمبر 2011 المتعلق بمراجعة التأطير المتعدد سنوات 
لتعريفات انتهاء الحركة للربط البيني في الشبكات الثابثة و المتنقلة التصاالت المغرب و ميدي تيليكوم و 

وانا كوبريت برسم سنتي 2012و 2013.
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3. مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع االتصاالت في أفق 2013
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