
ICANN 55
مـ�ؤ�صـ�صـة الأنـتـرنـت لـلأ�صـمـاء والأرقـام الـمـخـ�صـ�صـة بـمـراكـ�ش،  

الكل كان يـقـ�ل »بـمـقـدوري«

ح�سل التفاق بخ�سو�ص النتقال التاريخي للإ�رشاف على �سبكة الأنرتنت على امل�ستوى العاملي 

اأثناء الدورة اخلام�سة واخلم�سني ملوؤ�س�سة الأنرتنيت للأ�سماء و الأرقام املخ�س�سة ومت تنظيم هذا 

احلدث من طرف الوكالة وبتن�سيق مع وزارتي ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار والقت�ساد الرقمي، 

وال�سوؤون اخلارجية والتعاون. ح�رش هذا الإجتماع املنعقد ما بني 5 اإىل 10 مار�ص املن�رشم حوايل 

مائة وفد جاوؤوا من كل بقاع العامل، حيث كانت امل�ساركة قيا�سية نظرا للرهان التاريخي لهذه 

الدورة.   

لقد جمعت هذه الدورة األفني وتلثمائة )2300( مندوبا منهم مائتني وخم�سني )250( مغاربة 

و�ستمائة وخم�سني )650( ممثل للقارة الأفريقية، وقد توج هذا الجتماع بنجاح بعد عمل �ساق 

جمعت  املفاو�سات  من  و�سنتني  اجتماعا   )600( و�ستمائة  �ساعة   )800( مائة  ثمان  ا�ستغرق 

حكومات ومقاولت �سغرى ومتو�سطة وخرباء تقنيني وجمتمع مدين وم�ستعملني عرب اأرجاء العامل.

من  العامل  عرب  للأنرتنت  الكربى  املهام  على  والإ�رشاف  التقني  التدبري  نقل  التفاق  هذا  ويروم 

الوليات املتحدة الأمريكية اإىل جمموعة دولية يوكل الدور الأ�سا�ص فيها اإىل م�ستعملي هذه 

املهام الكربى.

تـوافـقــي بـ�سـكــل  قـراراتـهـــا  الـمـعـنـيـــة  الأطـــراف  كـل  وتـتـخــذ 

 )National Telcommunications and Information Adminstration) NTia

جهاز تابع لوزارة التجارة الأمرييكة يعنى منذ اأمد بعيد بالإ�رشاف على مهام IANA و هو اأحد 

مكونات ICANN الذي كان يدبر املهام الكربى للإنرتنت. �سيتم نقل كل هذه املهام اإىل املجموعة 

الدولية للإنرتنت ويخ�ص التفاق احلا�سل يف هذا ال�ساأن جمموعة من املقرتحات والتدابري املف�سلة 

)عبارة عن دفرت حتملت( الذي مت اإعداده  خلل �سنتني من طرف هذه املجموعة الدولية.

وهذه ال�سيغة النهائية التي مت اعتمادها من قبل ICANN يف اختتام اجتماعها يوم 10 مار�ص 

املخطط  فاإن  امل�سوؤولني  كبار  من  العديد  ت�رشيحات  وح�سب   .NTIA اإىل  اإر�سالها  مت  املن�رشم 

للإ�رشاف  الفعلي  النتقال  �سيتم  وبعدها   NTIA طرف  من  عليه  امل�سادقة  ي�ستلزم  املعتمد 

الدويل للإنرتنت قبل حلول 30 �سبتمرب املقبل من ال�سنة اجلارية 2016.

 ICANN ويف نف�ص ال�سياق يقرتح التفاق اأي�سا جمموعة من التدابري من اأجل تع�سيد م�سوؤولية

بو�سفها منظمة ذات ال�ستقلل التام.

�سبكة  واأمن  ا�ستقرار  من  ي�ستفيدون  العامل  اأ�سقاع  عرب  الإنرتنت  م�ستعملي  فاإن  وبالتايل 

الإنرتنت باخل�سو�ص التح�سينات التي طالت حكامة ال�سبكة العنكبوتية.

مــــــــن هــــــــــي

l’ICANN ؟

  ICANN اأ�صــ�صــــت

 Interet Corporation for Aigned Names and(

ربحية  غري  منظمة  وهي   1998 �صنة   )Number

واأرقام  النطاق  اأ�صماء  مبنح  باخل�ص��ش  تعني 

الإنرتنت.

وال�صتغال  وال�صلمة  ال�صتقرار  وبال�صهر على 

البيني ل�صبكة الإنرتنت وتتم�قع ICANN حاليا 

كمن�صق للمجم�عة الدولية للأنرتنت.

اأجل  من  تف�ي�صا   ICANN متنح  ال�اقع  يف 

الأول  امل�صت�ى  من  النطاق  اأ�صماء  ت�ص�يق 

لأجهزة مثل VERISIGN لأ�صماء النطاق com. و 

.ma  ولل�كالة .net

وهذا الدور التن�صيقي ه� من �صميم ال�صبكة 

اأعلنت  الأ�صباب  ولهذه  للإنرتنت.  الدولية 

حان  قد  ال�قت  اأن  �صنتني  زهاء  منذ   NTIA

اإىل  العنكب�تية  ال�صبكة  على  الإ�رشاف  لنقل 

.l’ICANN جمم�عة دولية عن طريق
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عز الدين 

املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة 

الوطنية لتقنني 

املوا�سلت

افتتاحية

 2015 �سنة  ببلدنا  الت�سالت  م�سهد  اختتم 

التكنولوجية.  باملكت�سبات  غنية  بح�سيلة 

لإحداث  تراخي�ص  مبنح  ال�سنة  هذه  متيزت  فقد 

من  للموا�سلت  عامة  �سبكات  وا�ستغلل 

الثلثة  املتعهدين  لفائدة   )4G( الرابع  اجليل 

 2.8 ببلدنا مببلغ قدره  ن�ساطهم  ميار�سون  الذين 

اأي�سا مبنح �سل�سلة من  مليار درهم. كما متيزت 

ل�سبكات  وتراخي�ص   VSAT نوع  من  الرتاخي�ص 

اإذكاء  اأجل  من   3RP مقت�سمة  موارد  ذات 

�سبكات  �سوق  م�ستوى  على  التناف�سية  روح 

الت�سالت.

نف�ص  خلل  املجهودات  كل  بذل  كذلك  مت  كما 

الهاتف  مكاملات  اأ�سعار  لتخفي�ص  ال�سنة 

املحمول؛ فقد انخف�ص العائد املتو�سط للدقيقة 

بن�سبة %16 مما انعك�ص اإيجابا على ن�سبة النفاذ 

وحجم ال�ستعمال.

و�سكلت �سنة 2015 �سنة الأنرتنيت بدون منازع؛ 

املتنقلتني  ال�سبكتني  بوا�سطة  الربط  وبف�سل 

عرفت  والرابع  الثالث  للجيلني   )4G و   3G)

منوا  العنكبوتية  ال�سبكة  يف  امل�سرتكني  حظرية 

ناهز %45.16 وبلغ عدد امل�سرتكني 14.47 مليون 

م�سرتك حتى حدود نهاية �سنة 2015 اأي بن�سبة 

نفاذ بلغت 42.75%.

تطابق  يف  القطاع  موؤ�رشات  كل  فاإن  وبالتايل 

تام مع الأهداف امل�سطرة يف مذكرة التوجهات 

العامة يف اأفق 2018.

ومن جانب اآخر فاإن انعقاد املجل�ص الإداري للوكالة 

لتحديد  منا�سبة  كان  املن�رشم  فرباير  �سهر  يف 

اإدماج  تعزيز  يخ�ص  فيما  املقبلة  التحديات 

القت�سادي  النظام  �سمن  املعرفة"  "اقت�ساد 
خدمات  تعميم  ول�سيما  الوطني  والجتماعي 

فوق  واملعطيات  ال�سوت  حيث  من  الت�سالت 

جمموع الرتاب الوطني.

به  يحتدى  منوذجا  املغربية  التجربة  حاليا  وتعترب 

بالن�سبة للعديد من الدول وخري �ساهد على ذلك 

العليا  الهيئات  بها من قبل  التي حتظى  الثقة 

للت�سالت عرب العامل.

وهو احلال بالن�سبة )ICANN( موؤ�س�سة الأنرتنت 

اختارت  التي  املخ�س�سة  والأرقام  للأ�سماء 

املوا�سلت  لتقنني  الوطنية  والوكالة  مراك�ص 

اخلام�سة  دورتها  انعقاد  لأجل  م�سيفة  كهيئة 

واخلم�سني التي اختتمت اأ�سغالها باإ�سدار قرارات 

مهمة تروم تدبري اأ�سماء نطاق اأنرتنت عرب العامل.

قراءة ممتعة !  



LIFI 60785

كــــــــــالم 
خـبـيـــر

بخ�سو�ص العائد املتو�سط 

)ARPM( للدقيقة

بع�ش  على  الت�فر  والتنظيم  ال�صبط  ي�صت�جب 

امل�ؤ�رشات التي متكن من القيا�ش ب�صكل م��ص�عي 

ال�كالة  ترى  ال�صياق،  هذا  ويف  ال�ص�ق.  ملحددات 

اأنه من اللزم و�صع م�ؤ�رشات لقيا�ش تط�ر الأ�صعار 

العائد  و  الأ�صعار   الراهن: كم�ؤ�رش  لتتميم اجلهاز 

املت��صط  للدقيقة.

وللح�ص�ل على العائد املت��صط للدقيقة = رقم 

على  )ال�ص�ت  الر�ص�م  احت�صاب  دون  املعاملت 

الر�صائل  )اأو  بالدقائق  اخلارجة  الهاتفية  احلركية 

ال�صعر  يَقي�ش  امل�ؤ�رش  الفرتة هذا  الن�صية( لنف�ش 

ملختلف  واملتنقلة  الثابتة،  للمكاملات  املت��صط 

امل�صت�يات بالتق�صيط/اأداء م�صبق/بعدي. 

*اإن اعتماد م�ؤ�رش العائد املت��صط للدقيقة ميكن 

الأ�صعار امللحظ باملغرب مع  من مقارنة م�صت�ى 

م�صت�ى البلدان الأخرى.

ال�كالة تق�م بتحليل احل�صيلة 2015-2010

تط�ر الأ�ص�اق

علوة على التحليل الف�سلي ملوؤ�رشات اأ�سواق الهاتف املتنقل والأنرتنت والثابت الذي تقوم به الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سلت ن�رشت هذه الأخرية 

تقريرا يعزز كل موؤ�رشات تطور هذه الأ�سواق خلل املدة املمتدة من �سنة 2010 اإىل 2015 لت�سنيفه انطلقا من املقارنات الدولية يف هذا املجال.

ي�ستنتج من التحليل ال�سالف الذكر حت�سنا بينا ملختلف موؤ�رشات ال�ستعمال واحلظرية والأ�سعار وباخل�سو�ص قطاعي الهاتف املتنقل والأنرتنت.

وباملقابل مل يعرف �سوق الهاتف الثابت )ال�سوت( نف�ص التطورات لنعدام التناف�سية يف هذا امل�سمار.

 وعلى العك�ص من ذلك فاإن حظرية الهاتف املتنقل عرفت منوا م�سطردا باكت�ساب اأزيد من اأحد ع�رش مليون )11( م�سرتك يف ظرف )5( خم�ص 

�سنوات ليبلغ 43.08 مليون زبون عند متم �سنة 2015. وهذه القفزة تن�ساف اإىل التناف�سية القوية التي انعك�ست اإيجابا على ال�ستعمال املتو�سط 

ال�سهري للهاتف املتنقل الذي انتقل من 41 اإىل 101 دقيقة خلل نف�ص الفرتة.

اأما فيما يخ�ص العائد املتو�سط للأ�سعار )ARPM( فقد تراجع باأزيد من 04 مما جعل املغرب يت�سدر الدول العربية من حيث الأ�سعار املنخف�سة 

للهاتف املتنقل.

وهذه الدينامية التي عرفها الهاتف املتنقل قد تنامت يف �سوق الأنرتنت بف�سل ارتفاع حظرية الأنرتنت املتنقل )انتقل من 1.4 مليون اإىل 13.3 

مليون م�سرتك(. 

فيما عرفت الأ�سعار انخفا�ساً بن�سبة %70 من معدل  الفاتورة املتو�سطة ال�ساملة )ADSL + Internet Mobile( وباملقابل، مل يعرف الهاتف 

الثابت اإل منواً باهتاً بل انخف�ست احلظرية من 3,75 اإىل 2,22 مليون م�سرتك ولُوحظ �سبه ركود لل�ستعمال وكذا متو�سط الأ�سعار.

واإجمالً، فاإن هذا التطور امل�سطرد يعزى بالأ�سا�ص اإىل و�سع رافعات وتدابري �سبطية وتنظيمية انطلقاً من �سنة 2010 تروم تعزيز روح املناف�سة 

على م�ستوى خمتلف الأ�سواق.

.www.anrt.ma/indicateurs/observatoires/analyse-des marchés :ميكنكم حتميل التقرير من العنوان التايل

قالوا...الكلمة الرقم 
 " اإن املخطط املعتمد خلل الدورة 55 ملوؤ�س�سة 

)ICANN( النرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�س�سة

ي�سهد على العمل ال�ساق للمجموعة الدولية 

املتعدد  النموذج  �سلبة  مدى  وعلى  للنرتنت 

الأطرا" 

الدكتور �ستيفن د. كروكر

ICANN رئي�ص

 "ma  ." النطاق  اأ�سماء  عدد  ميثل  الرقم  هذا 

املحورية  القاعدة  ال�ساعة يف  حد  اإىل  امل�سجلة 

اجلديدة للتدبري الإداري والتقني املحدثة من طرف 

 registre.ma. : 2015 الوكالة منذ �سنة

Light Fidelity : النرتنت بال�سوء

هذه التكنولوجية م�ستعملة بفرن�سا منذ �سنة 

اأ�رشع من  مرة  مبائة  الربط  مترير  2015 متكن من 

بو�سعه  وذلك  الذكي  للهاتف   WIFI الويفي 

حتت ال�سوء )م�سباح( LED. وهذا امل�سباح ميرر 

.Alphabet Maroc املعلومة وفق مبداأ
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Mobile Word Congress ما ه� جديد

لرب�صل�نة 2016 ؟

جاء هذا احلدث بعد فتور �سامل ل�سوق الهواتف الذكية 

وذلك منذ �سنة 2008، لقد جتمدت مبيعات العمالقني 

Apple وSamsung بالرغم من حدوث بع�ص االبتكارات 
كما هو احلال بالن�سبة للجيل اخلام�ص )5G(، ا�سماعات 

امل�سنعون     يركز  وباملقابل   )Casques 360( الراأ�ص 

فكرة  عن  والتخلي  احلايل  الو�سع  على  جهودهم 

الت�سابق يف جمال االبتكار.

�صنة  بر�صم  املبيعات  ح�صيلة  ه�  ذكي  هاتف  مليار   1،4

: 2015
 10،10% قدره   ما  املبيعات  من  الن�سبة  هذه  ت�سكل 

 21،4% بن�سبة  عاملياً  االأول  امل�سنع   Samsung وتبقى 

االأكرب  وامل�ستفيد   .18،7% بن�سبة   Appleبـ متبوعاً 

بر�سم هذه ال�سنة هو Huawei امل�سنع ال�سيني الذي 

يحتل املرتبة الثالثة بن�سبة %8،1 وتعرف مبيعاته منواً 

�سنوياً قدره 37%.

الهاتف بفرن�صا : مبلغ الفات�رة املت��صطة ال�صهرية ي�ا�صل 

تراجعه :

ح�سب املر�سد الفرن�سي الأ�سواق االت�ساالت االلكرتونية 

الذي ن�رصته هيئة التنظيم الفرن�سية يف جمال ال�سبط 

منذ  االنخفا�ص  نحو  ملحو�ص  توجه  هناك  والتنظيم، 

�سنة 2010 �سواء بالن�سبة للهاتف الثابت اأو املحمول. 

املتو�سطة  الفاتورة  بلغت  الثالث  الف�سل  فخالل 

ال�سهرية بلغ 32 $ )الهاتف الثابت( و16،8 $ للمحمول. 

يف حني بلغت هذه الفاتورة قبل �سنة على التوايل: 32،5 

$ و16،7 $.

وتاأ�سي�ساً على ما �سلف فاإن قطاع الهاتف بفرن�سا يعد 

من القطاعات االأكرث تناف�سية على ال�سعيد الدويل.

تعميم خدمة النرتنت بال�صكل املطل�ب

ثالثة  من  اأكرث  االأنرتنت  م�ستخدمي  عدد  ت�ساعف     

اأ�سعاف خالل الع�رص �سنوات االأخرية، اإذ انتقل العدد من 

مليار يف �سنة 2005 اإىل 3.2 مليار م�ستخدم يف نهاية 

2015.  وح�سب تقرير �سادر عن البنك الدويل يعد هذا 
النمو غري كاف، نظرا لكون ٪60 من ال�سكان يف العامل 

حمرومون من هذه اخلدمة. ويف هذا ال�سياق، وقعت االأمم 

على  االأخري  دافو�ص  منتدى  يف  امل�ساركني  مع  املتحدة 

�سخ�ص  مليار  ربط1.5  اإىل  يهدف  والذي  م�سرتك  اإعالن 

اإ�سايف باالأنرتنت بحلول �سنة 2020.

اأخبار عامة

مراك�ش 6-4 مار�ش

ا�ستقبلت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سلت من رابع اإىل 06 مار�ص مبراك�ص الدورة الرابعة لـ  DNS FORUM على هام�ص الدورة اخلام�سة واخلم�سني 

 ICANN بتن�سيق مع موؤ�س�سة )Internet Society) ISOC نظم هذا احلدث من طرف .)ICANN( ملوؤ�س�سة النرتنت للأ�سماء والأرقام املخ�س�سة )55)

وAFTD )منظمة اأ�سماء النطاق الإفريقية من امل�ستوى الأول( والذي عرف ح�سور العديد من الفاعلني يف حقل �سناعة اأ�سماء النطاق باإفريقيا. 

بلغ عددهم هذه ال�سنة 150 وي�سم فاعلني يف جمال الت�سجيل والتدبري وخرباء يف ميدان اأ�سماء النطاق، وم�سوقني وممثلني حكوميني جاءوا من 

اإفريقيا ووجهات اأخرى. كان مو�سوع هذه الدورة » تعزيز الت�ساركية من اأجل تطوير �سناعة اأ�سماء النطاق باإفريقيا «.

اجلميع يف هذه الدورة اأكد على �رشورة التطابق مع التوجهات الدولية والعمل على امل�ساهمة يف تنمية اأ�سماء النطاق بالقارة الإفريقية. ولن يتاأتى 

ذلك اإل بتعزيز التعاون ما بني �سجلت الت�سجيل ومكاتب الت�سجيل الإفريقية واإحداث كذلك اآلية لتجميع املعطيات بغية ت�سهيل التبادل والبحث.

فالوكالة من جانبها اأعربت عن اآمالها يف توطيد التعاون املجدي ما بينها وبني هيئات ال�سبط والتنظيم الإفريقية )قرابة ع�رشين اتفاقية( على 

نطاق مدبري اأ�سماء النطاق بالقارة الإفريقية. فتبادل اخلربات التقنية والتن�سيق يف هذا ال�ساأن ي�سكلن رافعة حا�سمة يف ازدهار �سناعة اأ�سماء 

النطاق.

ومن جانب اآخر فاإن الوكالـة ت�سعى جادة اإىل تطوير ا�سم النطـاق » ma. « على الـم�ستـوى الوطني. وبـمـوازاة مع هذا، فاإن القـاعدة الـمحورية

»registre.ma« التي اأ�سبحت عملية منذ �سنة والقرار اجلديد للوكالة املحدد لقواعد تدبري اأ�سماء النطاق مت و�سعهما وفق اأف�سل املمار�سات 

الدولية.

بالإ�سافة اإىل كون الوكالة ت�سعى اإىل تعميم ال�سبيب العايل منذ الآن اإىل اأفق 2022، واإىل حدود ال�ساعة مت ت�سجيل اأزيد من �ستني األف )60.000( 

.» .ma « اإ�سم نطاق
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كـنـــا هـنـــاك : 



باخت�سار

الوكالة ت�ست�سيف دورة �سنة 2016 للمنتدى االإقليمي لتنمية االت�ساالت باملنطقة 

العربية 

للت�سالت  الدويل  الحتاد  ممثلي  منتدى جمع   2016 مار�ص  و29   28 يومي  الرباط  احت�سنت 

واجلامعة العربية وفاعلني وممثلي الإدارات العربية املكلفة بتكنولوجيا الإعلم والت�سال حول 

الأ�سغال  «. همت  امل�ستدامة  التنمية  والت�سال يف خدمة  الإعلم  تكنولوجيا   « مو�سوع: 

مبادرات  وكذا  للت�سالت  الدويل  للحتاد  العربي  الإقليمي  املكتب  مقرتحات خمطط عمل 

التنمية بر�سم �سنتي 2016 و2017.

الدول العربية تناق�س �سوؤون التقيي�س :

احت�سنت الوكالة يومي 30 و31 مار�ص الفارط الجتماع العا�رش )10( لفريق العمل العربي 

املكلف ب�سوؤون التقيي�ص.

الدويل  والحتاد  العربية  اجلامعة  من  كل  مع  بت�سارك  تنظيمه  مت  الذي  احلدث  هذا  يندرج 

للت�سالت، يف اإطار التح�سري للجمعية الدولية لتقيي�ص الت�سالت املزمع عقدها يف غ�سون 

�سهر نوفمرب املقبل بتون�ص. ي�ستغل هذا الفريق يف اإطار جمل�ص الوزراء العرب للت�سالت. 

ويروم ا�ست�رشاف م�ستقبل التقيي�ص يف ميدان الت�سالت مع اإدراج التكنولوجيات احلديثة يف 

خمططات التنمية وال�سرتاتيجيات الوطنية لتعزيز القطاع داخل املنطقة العربية.

البحث الوطني ال�سنوي لتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت باملغرب حوايل 15 مليون 

هاتف ذكي و%66.5 من االأ�رس تتوفر على ولوج لالإنرتنت.

الثاين ع�رش حول  ال�سنوي  الوطني  البحث  نتائج  املوا�سلت  الوطنية لتقنني  الوكالة  تن�رش 

البحث  بهذا  القيام  مت   .2015 ل�سنة  والأفراد  الأ�رش  لدى  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 

خلل الف�سل الأول من �سنة 2016، بهدف تتبع التطورات على م�ستوى التجهيز وا�ستعمال 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت من طرف املغاربة. وهكذا اأظهرت نتائج البحث امليداين اأن 

%94.4 من الأفراد )ما بني 12 و65 �سنة( يتوفرون على هاتف متنقل، بحيث 54.7 %منهم 
يتوفرون على هاتف ذكي. وتقدر حظرية الهاتف الذكي بــ 14.7 مليونا، حيث ارتفعت بــ 5.3 

مليني باملقارنة مع 2014. و ي�ستعمل اأكرث من ن�سف الأفراد امل�ستجوبني هواتفهم املتنقلة 

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  وامل�ساركة يف  الإنرتنت  مواقع  لت�سفح   : الإنرتنت  اإىل  للولوج 

لتحميل التطبيقات املتنقلة، لتبادل الر�سائل الن�سية و لت�سفح الربيد الإلكرتوين… �سجلت 

ن�سبة الأ�رش املتوفرة على ولوج للإنرتنت باملنزل ارتفاعا باأكرث من 16 نقطة بني 2014 حيث 

بلغت 66.5%.

خلل �سنة 2015، بلغت ن�سبة م�ستعملي الإنرتنت ما يناهز 17.8 مليون م�ستعمل. بحيث 

متثل مواقع التوا�سل الجتماعي، ال�سحافة والأخبار والريا�سة والألعاب والرتفيه، املحتويات 

والعلنات  والتكوين  الرتبية  واملالية،  القت�ساد  بال�سحة،  متبوعة  للم�ستعملني،  املف�سلة 

املبوبة. يقوم اثنني من كل ثلثة م�ستعملني ملواقع التوا�سل الجتماعي بالولوج لتلك املواقع 

ب�سفة يومية. %52.8 يقومون بذلك ملدة تزيد عن ال�ساعة. فيما يقوم 8 من كل 10 من 

امل�ستعملني بالولوج لتلك املواقع عرب هواتفهم املتنقلة.

حملة  : » ج�دة اخلدمة يف متم �صنة 2015 « نتائج ت�صائلنا

ت�صليط ال�ص�ء 

يف اإطار مهام تتبع جودة اخلدمة التي يقدمها متعهدو الت�سالت ببلدنا تقوم الوكالة بانتظام بحملت للقيا�ص والك�سوفات بخ�سو�ص موؤ�رشات جودة اخلدمة على م�ستوى العينات ذات الدللة.

وهذه املوؤ�رشات مت�سمنة يف دفاتر حتملت املتعهدين وتروم التاأكد من الولوج اإىل اخلدمة وا�ستمراريتها ووفرتها و�سدقيتها، وتهم ال�سوت )ن�سبة الإخفاق والنقطاع والنجاح واجلودة ال�سمعية( كما تهم 

يف نف�ص الآن اإر�سال املعطيات )اأجل الربط والتحميل وال�ستقبال والإر�سال ون�سبة اخلطاإ(.

تعتمد يف هذا املجال مقاربتان :

•���حتليل املعطيات ال�سهرية للموؤ�رشات الرئي�سية )KPI( املتو�سل بها من املتعهدين وكذا القيام بحملت  القيا�سات امليدانية.
اأطلقت عدة حملت هذه ال�سنة كان اآخرها احلملة املنجزة خلل الفرتة املمتدة ما بني 20 اأكتوبر و18 نوفمرب من �سنة 2015. همت هذه احلملت ما يلي:

•��خدمات ال�سوت )الهاتف املتنقل( ل�سبكتي اجليلني الثاين )2G( والثالث )3G( واأجنزت 40.000 عملية قيا�ص �سملت عدة مدن مغربية )26 �سنف اجليل الثالث )3G( و2G) 19(، اأجنزت هذه القيا�سات مبقاطع 
من الطريق ال�سيار ومبحاور �سككية ومبحاور طرقية.

•��خدمة النرتنت املتنقل اجليل الثالث )3G( بلغ عدد القيا�سات 20.000 عملية قيا�ص على م�ستوى 14 مدينة مغربية.
ي�ست�سف من هذه النتائج تراجع عدة موؤ�رشات؛ على �سبيل املثال ن�سبة جناح املكاملات )2G( يف املدن بلغت %95,90 هذا يف حدود العتبة التنظيمية نف�ص ال�ستنتاج ينطبق على خدمة ال�سوت )3G( حيث 

كانت ن�سبة النجاح ل تتجاوز %94,27، فيما جودة ال�ستماع اإىل املكاملة كانت جيدة بالن�سبة فقط للثلث من القيا�سات املنجزة.

اأما فيما يخ�ص خدمات املعطيات )3G( فاإن معدل ال�سبيب على م�ستوى ال�ستقبال والإر�سال كان يف م�ستويات متدنية بالن�سبة للقيا�سات ال�سابقة. وعليه، فاإن الوكالة اأ�سعرت املتعهدين املعنيني 

بالأمر لتخاذ كل التدابري ال�رشورية لتح�سني جودة اخلدمة ب�سبكاتهم.

و�ست�سهر الوكالة على تتبع كل هذه التدابري خلل �سنة 2016 ق�سد تقييم فعاليتها.

العدد 12 • اأبريل 2016

4/4

مــــــة
جــــــــودة الــخــد

                                            


