
تخ�ضي�ص رقم اأويل )07( اإ�ضايف اإىل الهاتف املحمول

املخطط الوطني للرتقيم

يوؤدي التنامي ال�رسيع لقطاع الت�سالت اإىل نذرة موارد الرتقيم ولإيجاد حل للو�سع وا�ستجابة 

املخطط  القطاع على تطوير  بت�ساور مع كل فاعلي  وافقت  الوكالة  فاإن  املتعهدين  لطلبات 

الوطني للرتقيم كلما دعت ال�رسورة اإىل ذلك.

ال�سيء الذي حدث بعد حتيني هذا املخطط بتاريخ 11 يوليو من ال�سنة الفارطة وتفعيله بتاريخ 

07 اأغ�سط�ص ويتعلق الأمر بتخ�سي�ص رقم اأويل )07( اإ�سايف اإىل الهاتف املحمول.
وهكذا �ستمنح للم�سرتكني اأرقاما جديدة للهاتف املحمول تبتدئ برقم )07(. وياأتي هذا القرار 

بعد ح�سول ارتفاع مهم يف حظائر الهاتف املحمول )اأزيد من 42 مليون م�سرتك حتى نهاية 

مار�ص 2016(. اإن جمموعات الأرقام الهاتفية التي و�سعت رهن اإ�سارة املتعهدين الثالثة )ات�سالت 

املغرب  تيلكوم ووانا كوربوريت( �ست�سمح لهم بالتخطيط لتطور حظرية كل متعهد على حدة. 

تبتدئ  اأرقاما جديدة  للمتعهدين منح م�سرتكيهم  2016 ميكن  اأغ�سط�ص   07 يوم  وابتداء من 

برقم )07( بالن�سبة للجيل الثاين والثالث والرابع، ول يتطلب الأمر اأي تدخل اأو حتيني التطبيقات 

بالهواتف الذكية ول دفع اأي م�ساريف اإ�سافية بالن�سبة للم�سرتكني.

ولالإ�سارة فاإن املخطط الوطني للرتقيم املعمول به منذ �سنة 2009 يظل بدون تغيري.

وبالإمكان الإطالع على جمموعات الأرقام املمنوحة اإىل املتعهدين الوطنيني يف ن�سختها اجلديدة 

باملوقع اللكرتوين للوكالة التايل: 

 .www.anrt.ma/sites/défault/files/blocs de numeros par operateur juillet 2016 pdf

ما هو خمطط الرتقيم؟

ودقة  برت�ضيد  تدبريه  يجب  خا�ص  وطني  مورد  هو 

فهيئات ال�ضبط والتنظيم لكل الدول حتدد جمموعة 

والإقليمي(  والوطني  )الدويل  الرتقيم  خمططات  من 

املكاملات  ومترير  الأرقام  تركيب  �ضبط  تروم  والتي 

بغ�ص النظر عن كونه جمموعة من الأرقام )بالإمكان 

الرتقيم  خمطط  فاإن  حروف(  �ضكل  على  تكون  اأن 

يخ�ضع ملنطق حمدد وفق معايري دولية ووطنية تقنية 

وجتارية ويجب اأن يبني الرقم الو�ضع اجلغرايف وطبيعة 

ال�ضناعية  الأقمار   – املتنقلة   – )التابثة  ال�ضبكة 

الرقم  الأول وهل  املر�ضل  املتعهد  الخ...( وعند احلاجة 

جماين اأو رقم خمت�رص خا�ص.

يجب اأن يكون خمطط الرتقيم دوما يف مواجهة ارتفاع 

عدد احلظرية وال�ضتعمال وال�ضبكات والتكنولوجيات.

يت�ضمن  مغلق  خمطط  للرتقيم  املغربي  املخطط  اإن 

CC+ N )S( N ع�رصة اأرقام على �ضكل

موقع  من  الكاملة  ن�ضخته  يف  حتميله  وبالإمكان 

الوكالة اللكرتوين.
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عز الدين 

املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة 

الوطنية لتقنني 

املوا�سالت

افتتاحية

�ضوق  عرفه  مهم  حتول  اإىل   2016 �ضنة  من  الثاين  الف�ضل  اأرقام  ت�ضري 

الت�ضالت باملغرب. 

 وحتر�ص الوكالة على هذه املتغريات كما ل تاألو جهدا يف اإيجاد الآليات 

الولوج  وت�ضهيل  والبتكار  الكم  حيث  من  ال�ضوق  لتطور  ال�رصورية 

لكافة امل�ضتعملني.

ويف هذا الإطار، فاإن تدابري ال�ضبط وتاأطري ال�ضوق التي نقوم بها بتن�ضيق 

ترتكز  تناف�ضية  دينامية  اإنعا�ص  تروم  والتي  املعنيني  الفاعلني  مع 

الذي  الأ�ضعار  على  التهافت  من  بدل  والرقمنة  والتنويع  البتكار  على 

وتفعيل  حتتية  بنى  لإحداث  ال�رصوري  ال�ضتثمار  على  القدرة  من  يحد 

التكنولوجيات امل�ضتقبلية.

وعليه، ناأمل اأن يحدث تطورا �رصيعا للألياف الب�رصية على م�ضتوى املدن 

الكربى ببلدنا، فكل القرارات والن�ضو�ص املتعلقة بال�ضبط والتنظيم 

التي مت اعتمادها ت�ضب كلها يف هذا الجتاه.

اجليل  �ضبكات  ل�ضتغلل  املمنوحة  الرتاخي�ص  فاإن  اآخر  جانب  ومن 

املواطنني  كل  طرف  من  الرقمية  املوارد  اإىل  الولوج  تعزيز  تروم  اجلديد 

املغاربة اأيا كانت و�ضعيتهم اجلغرافية اأو الجتماعية.

نطري جمتمعا رقميا مندجما فاإن بلدنا ت�ضري اإىل التلقائية الرقمية ثم 

اإن ترتيب املغرب على م�ضتوى تكنولوجيات الإعلم والت�ضال الذي قام 

اأكرث  اإفريقيا  دول �ضمال  اأحد  الدويل يجعل منه  القت�ضادي  املنتدى  به 

تقدما ويف تقدم م�ضتمر على امل�ضتوى الدويل.

البتكار  بروح  تنه�ص  التي  املبادرات  كل  دعم  يف  الوكالة  و�ضت�ضتمر 

املجتمع  تقدم  على  التاأثري  اإىل  بالإ�ضافة  اجلديدة  والتكنولوجيات 

رافعة  الوكالة  من  �ضيجعل  هذا  كل  اجلنوب.  دول  بني  ما  والتعاون 

للدبلوما�ضية املغربية اإفريقيا ودوليا.

قراءة ممتعة



Web 3.0 23 سنتيما

كــــــــــالم 
خـبـيـــر

ن�رص الألياف الب�رصية 

اإىل غاية امل�شرتك ببالدنا 

اأ�شبح اأمرا حقيقيا

اأعوام  منذ  حلما  كانت  بعدما  الب�رصية  الألياف  حتل  واأخريا 

عديدة. توفر هذه الألياف الب�رصية اإمكانيات هامة للقت�ضاد 

الوكالة  من  وحر�ضا  العنكبوتية.  ال�ضبكة  ومل�ضتعملي 

على التطوير الكيفي للعرو�ص والبنى التحتية للت�ضالت، 

قامت جاهدة باإعداد وتاأطري ور�ضة ن�رص الألياف الب�رصية اإىل 

غاية امل�ضرتك ببلدنا م�ضتلهمة ذلك من اأف�ضل املمار�ضات 

الدولية بحيث و�ضعت الألياف الب�رصية يف �ضلب املخطط 

الوطني لتنمية ال�ضبيب العايل جدا ويف مذكرة التوجهات 

العامة. علوة على ذلك قامت الوكالة باإ�ضدار جمموعة من 

القرارات التنظيمية اآخرها القرار اخلا�ص ب�ضكليات تقا�ضم 

وت�ضارك البنى التحتية للألياف الب�رصية وقد اأ�ضبحت هذه 

الألياف عملية يف العديد من املدن الكربى املغربية وباإمكان 

100 ميكا  اخلوا�ص واملقاولت  ال�ضتفادة من �ضبيب يناهز 

بيت دون احلاجة اإىل الهاتف التابث.

ومن املنتظر اأن تعطي هذه الألياف الب�رصية دينامية للعديد 

من فروع �ضوق الت�ضالت با�ضتعمال Multi Play )التلفاز 

عايل الو�ضوح )HD( والدور املرتبطة بال�ضبكة العنكبوتية 

با�ضتعمال  اأو  الخ...(  التحميل  الأنرتنيت-  عرب  الهاتف   –

Big Data  بالن�ضبة للمقاولت والت�ضوير الطبي والتعليم 

عن بعد الخ...(   

لوحة قيادية للف�ضل الثاين من �ضنة 2016

تطور الأ�ضواق

مت ن�رس اأرقام مر�سد الأ�سواق بر�سم الف�سل الثاين من ال�سنة اجلارية من لدن الوكالة فجل املوؤ�رسات تبقى على الجتاهات التي ر�سدت منذ عدة 

�سهور بل عدة �سنوات، كما هو احلال بالن�سبة للهاتف املحمول الذي عرف �سعر الدقيقة انخفا�سا بلغ اإىل حد ال�ساعة 0،23 درهم دون احت�ساب 

الر�سوم اأي بن�سبة %23 اأقل من �سنة الفارطة مما يوؤدي تلقائيا اإىل ارتفاع يف ال�ستعمال الذي بلغ متو�سطه 112 دقيقة لكل زبون ولكل �سهر 

اأي بارتفاع بلغ %19 يف ظرف �سنة. وفيما يخ�ص ال�ستعمال العام ارتفع بن�سبة اأقل اأي يف حدود %13 لي�سل اإىل 14،17 مليار دقيقة ويعزى هذا 

النخفا�ص ال�سنوي اإىل حظرية الهاتف املحمول الذي بلغ 41،44 مليون م�سرتك يف نهاية يونيو 2016 )%3،65-( كما هبط م�ستوى نفاذ الهاتف 

املحمول الذي بلغ %122،43.

اأي  38،56 مليون م�سرتك  انخفا�سا  امل�سبق  الأداء  )+%19،1( فيما عرف  2،88 مليون  اإىل  الذي و�سل عدده  الالحق  الأداء  ارتفع م�ستوى  يف حني 

بانخفا�ص ن�سبته -%5 ويتاأكد التوجه الآن اإىل التنقل بحيث بلغ عدد امل�سرتكني يف الأنرتنيت املتنقل ن�سبة 34،4% زيادة عن �سنة 2015، كما اأن 

ADSL تتقدم بحيث بلغت 11،7% ويف نف�ص الآن بلغت ن�سبة النفاذ ب�سفة عامة 43،98%، كما ارتفعت حظرية الأنرتنيت وذلك بالرغم من الرتفاع 
الطفيف الذي عرفه متو�سط الفاتورة ال�سهرية لكل زبون: 24 درهم �سهريا دون احت�ساب الر�سوم اأي بزيادة �سنوية بلغت 4+%.

يالحظ عن قرب اأن النرتنيت املنتقل عرف ارتفاعا قدره )+%13 اأي 17 درهم لكل زبون( فيما جتمدت ن�سبة ADSL يف 97 درهم دون احت�ساب الر�سوم.

بخالف الهاتف الثابت يالحظ ب�ساأنه ا�ستعمال اأقل وزبائن اأقل فيما ارتفع العائد املتو�سط للدقيقة، وقد عرف عدد امل�سرتكني يف الهاتف الثابت 

انخفا�سا قدره %8،6 مقارنة مع �سنة 2015 اإ�سافة اإىل احلركة الهاتفية ال�سنوية ال�سادرة التي عرفت كذلك انخفا�سا قدره %12- وبالوثائق 815 

مليون دقيقة وب�سعر مرتفع ن�سبيا بلغ 0،95 درهم للدقيقة كمتو�سط اأي بزيادة �سنوية قدرها 12%. 

و اأخريا، عرفت حظرية اأ�سماء نطاق املجال ma. منوا يقدر ب %7.46 حيث بلغت 61391 ا�سم جمال مع نهاية يونيو 2016. للمزيد من املعلومات 

اطلعوا على املوؤ�رسات يف املوقع الإلكرتوين للوكالة.

قالوا...الكلمة الرقم 
 GUTEN ابتكار  ثورات:  ثالث  العامل  "عرف 

التا�سع  القرن  يف  ال�سناعية  والثورة   BERG

ع�رس والثورة الرقمية".

للوكالة  العام  املدير  املنت�رس  الدين  -عز 

الوطنية لتقنني املوا�سالت

عز الدين املنت�رص بالله

املدير العام للوكالة 

الوطنية لتقنني 

املوا�صالت

دقيقة  لكل  املتو�سط  احلايل  ال�سعر  هو  هذا 

من املكاملات الهاتفية املتنقلة. يف �سنة 2010، 

جتاوز هذا ال�سعر درهم واحد و منذ ذلك احلني 

انخف�ص مبعدل %23 �سنويا.

غ�سون  يف  �سيتجاوز  الذي  الأ�سياء  اأنرتنيت 

ي�ستعمل  الذي  التقليدي  اأنرتنيت   2018

احلوا�سيب والهواتف.

ذات  �سيارة  بالنرتنيت:  مربوطة  لأ�سياء  مثال 

ا�ستقالل، دراجة هوائية نظارة مربوطة اأو حمرار 
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للت�ضال  مكتبا  تفتح  والأرقام  للأ�ضماء  النرتنت  هيئة 

ICANN باإفريقيا

اأول  الكينية نريوبي لفتح  العا�شمة  مت الختيار على 

الأخري وهو  24 مايو  بتاريخ  باإفريقيا  مكتب لالت�شال 

احل�شور بالقارة الإفريقية من �شاأنه تعميق العالقات 

اخلوا�ص  والفاعلني  واحلكومات  املذكورة  الهيئة  مع 

الأفارقة. 

للم�شتثمرين  ثمينة  �شمانة  احل�شور  هذا  وميثل 

والت�شال  الإعالم  تكنولوجيات  جمال  يف  الدوليني 

باإفريقيا.

Ericsson Mobility report اأرقام ذات دللة  

ح�شب التقرير الذي ن�رص يف �شهر يونيو 2016، �شجل 

مليون   965 منها  حممول  هاتف  مليار   7،4 وجود 

بالقارة الإفريقية ولأول مرة جتاوز عدد الهواتف الذكية 

عدد الهواتف التقليدية.

ويف �شنة 2018 �شتتجاوز ال�شياء املربوطة بال�شبكة 

�شي�شل  التي  املحمول  الهاتف  عدد  العنكبوتية 

عددها اإىل 16 مليار من اأ�شل 28 مليار يف �شنة 2021.

التوجهات التكنولوجية ال�ضت )06( الكربى ح�ضب البنك 

الدويل

الفوارق  2016 حتت عنوان:  يف ن�شخة تقريرها بر�شم 

 )06( �شت  البنكية  املوؤ�ش�شة  ر�شدت  الرقمية، 

)اإىل  بف�شلها  العامل  �شيعرف  تكنولوجية  توجهات 

حدود 2012( حتول عميقا وهي كالتايل: اجليل اخلام�ص 

والعربات  والروبوية  ال�شطناعي  والذكاء   )5G(

الأبعاد  ذات  والطباعة  الأ�شياء  واأنرتنت  امل�شتقلة 

.)3D( الثالثة

Whatsapp و skype تكنولوجيات م�ضتهدفة من طرف 

الحتاد الأوروبي

�شهر  خالل  مبقرتحات  الأوروبية  اللجنة  �شتتقدم 

بني  ما  التنظيم  جمال  يف  الفوارق  لتقلي�ص  �شبتمرب 

املناف�شة  واخلدمات  التقليديني  الت�شالت  متعهدي 

مالءمة  �شتتم   Whatsapp و   skype كـ  لالنرتنت 

على  املطبقة  الأوروبي  لالحتاد  القانونية  الن�شو�ص 

عادلة  مناف�شة  ل�شمان  التقليدين  املتعهدين 

يقدمان  اللذان   Whatsapp و   skype لـ  بالن�شبة 

ي�شكون من  املتعهدين  اأنه هوؤلء  اإل  مماثلة.  خدمات  

�رصامة  اأ�شد  لكونها  عليهم  املطبقة  الن�شو�ص 

الباب  هذا  يف  مناف�شيهم  مع  مقارنة  واإلزامية 

ويلتم�شون اإ�شدار قوانني عادلة ت�رصي على اجلميع.

اأخبار عامة

ا�ستقبلت الوكالة خالل �سهر يونيو الأخري بعثة مهمة تابعة ملركز الدرا�سات الدبلوما�سية وال�سرتاتيجية لل�سينغال. ويوجد مقره بداكار فهو هيئة 

ذات طابع ا�ست�ساري لدى املجل�ص القت�سادي والجتماعي لالأمم املتحدة بباري�ص فهو اأي�سا ع�سو داخل العديد من املنظمات الأكادميية الدولية 

ومعروف بدعمه الدبلوما�سي امل�ستميت للمخطط املغربي ل�ستقالل املناطق اجلنوبية.

ومبنا�سبة هذه الزيارة اعترب املدير العام الوكالة "هيئة فعلت الكثري لهذا البلد وحتاول ح�سب اإمكاناتها اأن تقوم بنف�ص ال�سيء اجتاه الدول الإفريقية 

ال�سديقة" م�سيفا باأن التعاون جنوب جنوب هو من �سميم �سيا�ستنا يف  جمال ال�رساكة الدولية " منذ اأعوام والكل يعتقد اأن امل�ستقبل موجود 

يف دول ال�سمال غري اأننا يف املغرب لدينا قناعة باأن اجلزء الأكرب من م�ستقبلنا موجود بدول اجلنوب الأمر طبيعي ما دمنا نتقا�سم تاريخا وتطلعات 

وا�ستغالت م�سرتكة".

الوكالة ل تدخر جهدا يف  الإفريقية فاإن  الدول  ارتباطها يف جمال ال�سبط والتنظيم لقطاع الت�سالت بف�سل مذكرات تفاهم مع  وبحكم 

امل�ساركة وتن�سيط وا�ستقبال كل الأن�سطة املتعلقة بالتعاون الإفريقي.

عالوة على �سبكة هيئات ال�سبط والتنظيم FRATEL �أو AFRICA DNS FORUM اأحدثت الوكالة يف غ�سون �سنة 2015 تكوينا خ�س�ص لالأطر 

التابعة لهيئات التنظيم وال�سبط بالدول الإفريقية ال�سديقة. وهكذا ا�ستفاد 18 اإطارا ينتمون اإىل هذه الهيئات التابعة لإحدى ع�رس دولة اإفريقية 

من امل�ساركة يف املنتديات التي تنظمها الوكالة بالرباط مع حتمل كل امل�ساريف ومنذ الآن باإمكان الأطر التابعة لالإدارات اأو املوؤ�س�سات الإفريقية 

تلقي تكوينا يف �سلك مهند�ص دولة باملعهد الوطني للربيد واملوا�سالت.

"ال�سيا�سات تفتح لنا املجال لن�سج عالقات وامل�سي قدما نحو التقدم" 
اأو�سح ال�سيد املنت�رس بالله مقولته ومدى الق�سايا امل�سرتكة التي تدافع عنها كل الهيئات الإفريقية وعلى راأ�سها تقلي�ص الهوة الرقمية ومتلك 

الثورة الرقمية. هناك العديد من التجارب ميكن تقا�سمها وبذل اجلهود لالحتاد.
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مركز الدرا�ضات الدبلوما�ضية وال�ضرتاتيجية لل�ضينغال يقوم بزيارة اإىل الوكالة

الوكالة ت�ضتقبل  : 



باخت�صار

ل�ضرتاتيجية الرقمية 2020: مرفق عمومي من اأ�ضل اثنني على اخلط

قدم موؤخرا ال�صيد وزير ال�صناعة والتجارة واال�صتثمار واالقت�صاد الرقمي اخلطوط العري�صة لهذه 

رقمي   جممع  اأول  بالدنا  من  جتعل  اأن  املقبلة  االأربع  ال�صنوات  غ�صون  يف  تروم،  التي  اال�صرتاتيجية 

HUB على ال�صعيد االإفريقي : رقمنة  %50 من االإجراءات االإدارية وربط  %20 من املقاوالت املتو�صطة 

وال�صغرى املغربية وتكوين 30.000 مهني يف جمال االت�صاالت وتقلي�ص الهوة الرقمية اإىل 50%.

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�ضلت تُخ�ضع ح�ضابات املتعهدين الثلثة اإىل عملية التدقيق

الثالثة  املتعهدين  ح�صابات  باإخ�صاع  الوكالة  �صتاأمر  اإليها،  املوكولة  االخت�صا�صات  اإطار  يف 

الكيفيات  حتليل  من  �صيمكن  االإجراء  وهذا  واملحمول.  الثابت  للهاتف  بالن�صبة  التدقيق  اإىل 

املحا�صباتية التي تخ�ص التكاليف والعائدات والنتائج لتحديد مدى جناعة كيفيات االحت�صاب 

املعتمدة من طرفهم ومطابقتها اإىل الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.

ترتيب جديد لتكنولوجيات الإعلم من طرف املنتدى القت�ضادي الدويل

 WEF اإفريقيا ح�صب  بالرغم من ترتيبه )78( الذي مل يتطور، ويظل املغرب يف �صدارة دول �صمال 

يحتل  االإفريقي  امل�صتوى  على   )135( وموريتانيا   )131( واجلزائر   )96( وم�رص   )81( لتون�ص  بالن�صبة 

واإفريقيا الو�صطى و�صي�صال يف حني يتمو�صع عربيا  الرابعة )04( بعد جزر موري�ص  الرتبة  املغرب 

يف الرتبة الثامنة )08(.

املعهد الوطني للربيد واملوا�ضلت يفتح اأبوابه يف وجه موظفي الدول الإفريقية

نظم موؤخرا املعهد الوطني للربيد واملوا�صالت الدورة الثانية ملباراة ولوج موظفي الدولة االأفارقة 

على  مت   2017   2016 اجلامعية  ال�صنة  بر�صم  وذلك  الدولة  مهند�ص  �صلك  من  الثانية  ال�صنة  اإىل 

 ،)01( الت�صاد   : التايل  النحو  يتوزع عددهم وجن�صياتهم على  )07( مرت�صحني  اإثرها قبول �صبعة 

البنني )01(، الكامريون )01(، التوغو )02(، بركينا فا�صو )02(.  و�صتتحمل الوكالة الوطنية لتقنني 

املوا�صالت امل�صاريف املتعلقة بالت�صجيل واالإقامة واملطعم لفائدة هوؤالء املوظفني الطلبة.

تقلي�ص الهوة الرقمية، مفعول الهاتف الذكي 

اإحدى  وح�صب  ذكي.  هاتف  على  يتوفرون  املغاربة  املواطنني  من   54،7% كان   2015 �صنة  حتى 

املحمول.  طريق  عن  يتم  ال�صا�صة  اأمام  يق�صونه  الذي  الوقت  من   44% باأن  ك�صفت  الدرا�صات 

املروجة  للحركة  بالن�صبة  املحمول  بالهاتف  احلا�صوب  ا�صتُبدل  االإلكرتونية  التجارة  جمال  ويف 

.)KAYMU درا�صة(

حفل يوافق وترية التحديات

الفوج الثالث والع�رصون ملهند�ضي الدولة خريجي املعهد الوطني 

للربيد واملوا�ضلت 

نظم املعهد الوطني للربيد واملوا�سالت يوم 12 يوليوز 2016 حفل ت�سليم الدبلومات لفائدة خريجي الفوج الثالث والع�رسين )23( ملهند�سي الدولة يف جمال الت�سالت وتكنولوجيات الإعالم والذي بلغ 

عددهم 192 خريجا.

تراأ�ست هذا احلفل ال�سيدة الوزيرة املنتدبة لدى وزير التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر وبح�سور املدير العام للوكالة ال�سيد املنت�رس بالله وكذا ممثلي �سفارات كل من النيجر وبوركينافا�سو 

املعتمدين باملغرب.

ي�سم الفوج 144 خريجا يتوزعون على ثمان )08( اخت�سا�سات وهي كالتايل:

ال�سبكات والنظم واخلدمات والهند�سة املعلوماتية وتدبري نظم الإعالم ونظام الإعالم للتدبري وتدبري ات�سالت املقاولة وهند�سة ال�سبكات املتنقلة وهند�سة نظم الو�سائط وهند�سة نظم الت�سالت.

اأما فيما يخ�ص 48 الآخرون فقد اختاروا اخت�سا�سات تلقن مبدار�ص املهند�سني الأجنبية وفق برنامج التنقل اأو احلركية الدويل للمعهد.

خالل هذا احلفل تعاقب املتدخلون على الكلمة م�سيدين بجودة التكوين الأكادميي للمعهد و�سمعته الدولية بعد اعتماده من طرف الحتاد الدويل لالت�سالت كمركز للتميز و�سين�ساف هذا العدد من 

اخلريجني اإىل اآخرين وعددهم 2400 مهند�ص تلقوا تعليمهم بهذا املعهد والذين ي�سغلون الآن مراكز مهمة اقت�ساديا �سواء داخل املغرب اأو خارجه. ويف كلمة وجهها املدير العام للوكالة اإىل اخلريجني 

واأ�ساف ال�سيد مدير املعهد من جانبه "ب�سفتكم اأطر  اجلدد �رسح: "باإمكانكم احل�سول على �سغل داخل موؤ�س�سة بنكية اأو اإدارة اأو يف ال�سناعة اأو التعليم لأن الكل يف حاجة اإىل التكنولوجية الرقمية" 

امل�ستقبل �ستدرون على الأقل ع�رسة )10( منا�سب �سغل. "بادروا وجازفوا لت�سبحوا مقاولني" وبدورها �رسحت الوزيرة املنتدبة: "يجب اأن نبارك املجهودات التي بذلها الآباء اإزاء اأبنائهم" كما ذكرت بامل�سادقة 

على املر�سوم املتعلق بتعا�سد املعاهد العليا للبوليتكنيك معلنة: "يجب توحيد ب�سكل ذكي كل املوارد الب�رسية وهياكل البحث باملوؤ�س�سات التي تتقا�سم نف�ص املبادئ والغايات".

العدد 13 • �ستنرب 2016
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