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العدد

للمقاوالت  بالن�سبة  ال�سحابية  )احلو�سبة  املتعهدين  املقدمة من طرف  تنوعا يف اخلدمات  اأي�سا  ال�ساكنة. كما لوحظ  االأنرتنيت ن�سف  امل�سرتكني يف خدمة  2016، جتاوز عدد  يف �سنة 

والو�سائط املتعددة لفائدة اخلوا�ص، ...(

 وقد �سهدت �سنة 2016 و�سع اللبنات االأوىل خللق دينامية تناف�سية جديدة يف القطاع، موجهة ح�رصيا للخدمة املتنقلة. ويتوجب اأن تهم هاته الدينامية التناف�سية القطاعات االأخرى 

)الثابت، االألياف، ...( خالل �سنتي 2018-2017. �سنة تنق�سي و�سنة اأخرى حتل حملها. وبحلول �سنة 2017، اأ�سبحنا ن�سارف على �سنة 2018 التي مت حتديد اأهداف لبلوغها خاللها يف اإطار مذكرة 

بالتوجهات العامة. فاإذا كانت املوؤ�رصات االأخرية لقطاع االت�ساالت تتطابق، اإجماال، مع توقعاتنا، فاإنه الزال من ال�رصوري الرتكيز على تقييم نوعي للقطاع، من اأجل تفعيل، وفق احلاجة، اآليات 

التنظيم وال�سبط التي من املمكن اأن ت�ستدعيها ال�رصورة. وعلى نف�ص املنوال، �سيحظى ن�رص ال�سبيب العايل، لفائدة جمموع ال�ساكنة، باالأولوية من اأجل تكري�ص املوقع اجليد ل�سبكاتنا من اجليل 

الرابع يف القارة االإفريقية. مع الدورة الثانية والع�رصون ملوؤمتر االأطراف يف االتفاقية االإطار لالأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ انخرط املغرب فعليا يف التنمية امل�ستدامة، فيتوجب على قطاع االت�ساالت 

به اأن يظل قاطرة رئي�سية لالإدماج )الرقمي، االجتماعي، املايل، ...( لفائدة �ساكنته وركيزة اأ�سا�سية للتحول الرقمي بالن�سبة لن�سيجه االإنتاجي. فالعامل من حولنا يراقبنا ويهنئنا.

ولهذا الغر�ص، فاإنه من مدعاة ال�رصور اأن ت�سيد الهيئات الدولية املخت�سة بتقدمنا على م�ستوى موؤ�رص تنمية تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، مبركزين �سنة 2016، بح�سب اآخر تقرير لالحتاد 

الدويل لالت�ساالت، اآملني اأن تكون بداية هذه ال�سنة فاأل خري على قطاع االت�ساالت برمته.  وعالوة على ذلك، �سيتم ر�سد املفاهيم الرئي�سية والتطورات التكنولوجية )IoT اإنرتنت االأ�سياء، واملدن 

الذكية، 5G ...(   ابتداءا من هذا العام. 

و اأخريا، �سرتى �سنة 2017 حت�سنا يف الكيفيات التقنية، التعريفية و االإجرائية ملختلف رافعات التقنني )تق�سيم احللقة ، الهند�سة املدنية، الربط البيني، حمل االأرقام…(.
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حمل األرقام
إطالق استشارات بخصوص 

قاعدة المعطيات الممركزة 
لحمل األرقام

أرقام وبراهين 
مـؤشرات أسـواق االتصــاالت

خـــالل الـفـصــل الـرابـــع من 
سنة 2016.

كنا هناك
قياس تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بدبي

زوم على
المعهد الوطني للبريد 

والمواصالت في قلب التحول 
الرقمي، أكثر من ذي قبل

أخبار عامة

الموجز
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�سنة  اأفق  يف  االت�ساالت  قطاع  تنمية  ملوا�سلة  العامة  بالتوجهات  املذكرة  ملقت�سيات  تطبيقا 

2018، اأعلنت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت عن ا�ست�سارة من اأجل اإحداث وا�ستغالل قاعدة 
معطيات ممركزة حلمل االأرقام. ويتعلق االأمر بنظام لتدبري عملية حمل االأرقام يتوجب على جميع 

املتعهدين املعنيني املتواجدين بال�سوق الربط به. و�سيتم تدبري هذا النظام، لفائدة املتعهدين، من 

طرف هيئة م�ستقلة، تطبيقا ملقت�سيات املادة 7 من قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنني 

واملتعلق بتحديد   )2015 اأكتوبر   08(  1436 24 من ذي احلجة  ال�سادر يف   04/15 رقم  املوا�سالت 

كيفيات و�رصوط تفعيل حمل االأرقام الهاتفية، حيث تن�ص هذه املادة، يف حالة عدم ح�سول اتفاق 

اأن الوكالة،"  اإحداث وتدبري قاعدة املعطيات هذه، على  بني املتعهدين ال�سموليني حول كيفيات 

املمركزة حلمل  املعطيات  اإحداث قاعدة  ا�ستكمال عملية  ال�رصورية ق�سد  التدابري  تتخذ جميع 

وحتديد  هذه  املعطيات  قاعدة  بتدبري  املكلفة  الهيئة  وتعيني  اختيار  اأجل  من  وال�سيما  االأرقام، 

كيفيات ت�سيريها وكذا كيفيات م�ساهمة املتعهدين املعنيني يف تفعيلها وا�ستغاللها و�سريها".

وتروم قاعدة املعطيات هذه ت�رصيع عملية حمل االأرقام التي من �ساأنها تنويع العرو�ص واخلدمات 

بني  ما  املناف�سة  على  حتفز  للتنظيم،  رافعة  لكونها  باالإ�سافة  اأنها،  حيث  امل�ستهلك،  لفائدة 

املتعهدين، ب�سكل يدفعهم اإىل االبتكار واإغناء عرو�سهم من اأجل �سمان وفاء زبنائهم.

وقد مت فتح العرو�ص يوم 21 دي�سمرب 2016، حيث تو�سلت الوكالة باأربعة عرو�ص توجد حاليا يف 

طور التقييم والدرا�سة. ومن املتوقع اأن تعلن النتائج خالل الف�سل االأول من �سنة 2017.

حمل األرقام
إطالق استشارات بخصوص قاعدة المعطيات 

الممركزة لحمل األرقام
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اأ�سدرت موؤخرا الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت موؤ�رصات اأ�سواق االت�ساالت للف�سل الرابع من 

�سنة 2016، حيث متيزت هذه ال�سنة مبوا�سلة ارتفاع اال�ستعماالت، مدعومة، يف ذلك، بال�سبكات 

املتنقلة التي توا�سل حتمل جزء اأ�سا�سي ومهم من تنمية املناف�سة يف قطاع االت�ساالت.

وقد ارتفع اال�ستعمال خالل �سنة واحدة، حيث انتقل من 101 دقيقة اإىل 113 دقيقة لكل زبون خالل 

57،61 مليار دقيقة،  ال�سادرة  االإجمالية  املتنقلة  الهاتفية  �سهر واحد. من جهته، بلغت احلركة 

عند متم �سنة 2016، مقابل 53،23 مليار دقيقة عند متم ال�سنة التي ما قبلها، م�ستفيدة من 

االنخفا�ص الذي عرفته اأ�سعار املكاملات املتنقلة، التي تراجعت بن�سبة %15 �سنويا، لت�ستقر يف 0،23 

اأما بخ�سو�ص خدمة الر�سائل الن�سية  درهم للدقيقة دون احت�ساب الر�سوم عند نهاية ال�سنة. 

الق�سرية املتبادلة، فقد انخف�ص حجمها بحوايل الن�سف )%51،60-(، نتيجة ملناف�سة تطبيقات 

اأخرى ووجود عرو�ص جد مهمة تزاوج بني ال�سوت واملعطيات.

فيما يخ�ص حظرية امل�سرتكني يف خدمة االأنرتنيت، فقد بلغت، عند نهاية �سنة 2016، اأكرث من 17 

مليون م�سرتك، م�سجلة منوا �سنويا بن�سبة %17،9 ون�سبة نفاذ قدرها %50،4. ويعزى، دائما، هذا 

االرتفاع اإىل خدمة االأنرتنيت من اجليلني الثالث والرابع، التي بلغ عدد امل�سرتكني فيها 15،82 مليون 

م�سرتك، عند نهاية �سنة 2016، اأي بن�سبة %18،6 خالل �سنة واحدة، مقابل تطور قدره %8،6 فقط 

بالن�سبة خلدمة ADSL، خالل نف�ص الفرتة.

من جهته، وا�سلت خدمة الهاتف الثابت، التي انتقلت اأ�سعارها من 0،91 اإىل 0،94 درهم للدقيقة 

دون احت�ساب الر�سوم، تراجعها، بحيث بلغت حظرية امل�سرتكني فيها 2،07 مليون م�سرتك، بانخفا�ص 

�سنوي ن�سبته %6،8. كما انخف�ص ا�ستعمال الهاتف الثابت بحيث انتقل من 124 اإىل 122 دقيقة 

ما بني متم �سنتي 2015 و2016.

واأخريا، وا�سلت اأ�سماء جمال االأنرتنيت » .ma «، ا�ستقطاب ا�سرتاكات جديدة، حيث بلغت اأ�سماء 

املجال امل�سجلة، عند متم �سنة 2016، 63.586 ا�سم جمال، اأي بارتفاع �سنوي قدره 7،5%.

االأرقام الف�سلية على املوقع االإلكرتوين للوكالة  ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على جمموع 

الوطنية لتقنني املوا�سالت.

باملغرب،  االإلكرتونية  التجارية  املعامالت  حققت 

 23 قدره  �سنويا  حجما   ،2016 �سنة  نهاية  عند 

للتجارة  الوطنية  الفيدرالية  بح�سب  درهم،  مليار 

الكبري،  االرتفاع  هذا  ويعزى  باملغرب.  االإلكرتونية 

 ،)2013 �سنة  مع  )مقارنة   143% جتاوزت  بن�سبة 

باالأنرتنيت  املرتبطة  ال�ساكنة  قاعدة  تو�سيع  اإىل 

وت�ساعف عدد املواقع االإلكرتونية اخلا�سة بالتجارة 

االإلكرتونية واإىل العرو�ص النقدية لالأبناك.

التقارب  هو   "  smart factory  " اأو  الذكي  امل�سنع 

ما بني ما هو �سناعي وما هو رقمي، بحيث ي�ستند 

على جم�سات )اأجهزة ا�ست�سعار(  وروبوهات وبيانات 

واحلو�سبة  باالأنرتنيت  مت�سلة  واأ�سياء  �سخمة  

وا�ستهالك  كربى،  اإنتاجية  اأجل  من   ،... ال�سحابية 

طاقي اأدنى ولوج�ستيك بتدفق حمدد.

التحول  يعترب  الإفريقيا،  بالن�سبة 

لتدارك  هائلة  اختزال  اأداة  الرقمي 

يف  احلا�سل  التاأخر  من  ال�سنني  ع�رصات 

التنمية ال�سو�سيو-اقت�سادية.

أرقام وبراهين 

قــالـــواالــرقــــم

الكـلـمــة

مؤشرات أسواق االتصاالت خالل الفصل الرابع من سنة 2016

مليار درهم

السيدة سلوى قرقري بلقريز
رئيسة الفيدرالية المغربية 

لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

4.0 مصنع
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املنتدى  اأ�سغال  يف  االأخري،  دي�سمرب  �سهر  خالل  املوا�سالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  �ساركت 

املعلومات  تكنولوجيا  موؤ�رصات  قيا�ص  حول  بدبي  املنعقد  لالت�ساالت  الدويل  لالحتاد  االإقليمي 

اإح�سائيات  توفري  ب�ساأن  املنطقة  بلدان  قدرات  تعزيز  اإىل  املنتدى  هذا  ويهدف  واالت�ساالت. 

االإمارات  دولة  منوذج  "اإن  الدولية.  للمعايري  مطابقة  منهجية  ووفق  للمقارنة  قابل  اأ�سا�ص  على 

 2021 اأفق  يف  رقمية  ا�سرتاتيجية  تظهر  الدولة  اأن  حيث  مهم،  جد  منوذج  هو  املتحدة  العربية 

تطمح للرقي بالبلد يف م�ساف الدول االأكرث تقدما يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت".

ال�سبكية" اجلاهزية  "موؤ�رص  على  للحديث  مواتية  فر�سة  اأي�سا،  املنتدى،  هذا  �سكل  كما 

مت  العاملي، حيث  االقت�سادي  املنتدى  ال�سادر عن   ،  "  NRI : Networked Readiness Index "
التطرق اإىل العنا�رص املكونة له ومنهجية احل�ساب املتبعة ب�ساأنه ونتائج الت�سنيف ل�سنة 2016. 

"البيانات  النموذجي  للم�رصوع  خ�س�ست  فاإنها  املنتدى،  لهذا  االأخرية  اجلل�سة  اأما 

لفائدة  لالت�ساالت  الدويل  لالحتاد   "  Big Data  " باالإجنليزية  ي�سمى  ما  اأو  ال�سخمة" 

بهذه  دول   )06( �ست  اهتمت  وقد  املعلومات.  جمتمع  وقيا�ص  الدولية  االإح�سائيات  نظام 

املتحدة. العربية  واالإمارات  وكينيا  وكولومبيا  وجيورجيا  والفيليبني  ال�سويد   : املبادرة 

ملزيد من املعلومات، يرجى االطالع على املوقع االإلكرتوين التايل:

كنا هناك

أخبار عامة

قياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بدبي

الكلي  االإلغاء  على  االأوروبية  اللجنة  �سادقت 

من  ابتداء  االأوربية  الدول  بني  التجوال  مل�ساريف 

قواعد  و�سع  مت  الوقت،  نف�ص  ويف   .2017 يونيو   15
جديدة للحد من التجاوزات املمكن ارتكابها، حيث 

الزبناء  رئي�سي،  ب�سكل  القواعد،  هذه  ت�ستهدف 

اآخر  بلد  من   SIM �رصيحة  اقتناء  باإمكانهم  الذين 

ق�سد ا�ستغالل فارق التعريفة.

تاريخ  �سيدخل   ،2016 اأكتوبر  فاحت  ال�سبت  يوم 

االآيكان  فيه  اأخذت  الذي  اليوم  اإنه  االأنرتنيت. 

مرور  بعد  االأمريكية.  الو�ساية  عن  ا�ستقالليتها 

�سنتني من النقا�سات، ح�سل اإجماع، بعد م�سادقة 

العاملية  التقنية  احلكامة  تفويت  على  دولة،   150
متعددة  الدولية  املجموعة  لفائدة  لالأنرتنيت 

االأطراف.

عرب  االأنرتنيت  اأو   ،)LI-FI (Light Fidelity يعد  مل 

واقعيا،  حال  اأ�سبح  بل  اأويل،  منوذج  جمرد  ال�سوء، 

اإر�سال  تتيح  اإنارة  اأعمدة  �سكل  على  اإنتاجه  يتم 

وا�ستقبال معطيات عرب ال�سوء من نوع LED ودون 

اإر�سال موجات كهرومغناطي�سية.

يعترب LI-FI حال عمليا بالن�سبة للف�ساءات العامة 

واملطارات واملدار�ص واملنتزهات، ... اإلخ.

عنوان  حتت  تقريره  لالت�ساالت  الدويل  االحتاد  اأ�سدر 

"قيا�ص جمتمع املعلومات ل�سنة 2016". وي�ستخل�ص 
اأن اململكة املغربية ربحت مركزين  التقرير  من هذا 

حيث   ،2015 �سنة  مع  مقارنة  الت�سنيف  هذا  يف 

املرتبة  موري�ص  جزيرة  وحتتل   .96 املرتبة  يف  جاءت 

االأوىل اإفريقيا )املرتبة 73 عامليا(، متبوعة بال�سي�سل 

وجنوب اأفريقيا.

كبرية  اآماال  االت�ساالت  معدات  م�سنعو  يعقد 

وبالواليات  املتنقلة.  للخدمة  اخلام�ص  اجليل  على 

املتحدة االأمريكية، �سيعرف اجليل اخلام�ص اخرتاقا 

اال�سرتاكات  %25 من جمموع  "ن�سبة  اأن  اإذ  كبريا، 

اخلام�ص".  اجليل  ال�سمالية تهم  اأمريكا  املربمة يف 

اآ�سيا-املحيط  منطقة  املنطقة  هذه  و�ستلي 

الهادئ واأوروبا.

نهاية مصاريف التجوال 
الدولي للخدمة الهاتفية 

الصوتية بين الدول األوروبية

حدث تاريخي، هيئة اآليكان 
أصبحت مستقلة

LUCIBEL تطلق أول 
خدمة LI-FI على الصعيد 

العالمي

تصنيف الدول اإلفريقية 
في مجال تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت 

لسنة 2016 

الهاتف المتنقل
الجيل الخامس عما قريب

مــــــار�س 2017
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م�ستوى  اأعلى  على  التكوين  ميدان  يف  �سنة  وع�رصين  خم�سة  مدار  على  املمتدة  بخربته  غنيا 

احلاملني  مقاوالت،  وم�سريي  واأطر  مهند�ص   2600 تفوق  الكفاءات  من  للعديد  حا�سنة  وباعتباره 

للوائه، يوا�سل املعهد الوطني للربيد واملوا�سالت بحثه عن التميز عن طريق االقرتاب ب�سكل اأكرب 

من عامل املقاولة ومن التحديات الرقمية اجلديدة.

احلو�سبة  �سيما  ال  التكوين،  مناهج  يف  اجلديدة  واملهن  املواد  من  العديد  اإدراج  �سيتم  وهكذا، 

ال�سحابية والتجارة االإلكرتونية وتكنولوجيات االإعالم اخل�رصاء اأو �سديقة البيئة. و�سيتم، كذلك، 

انتقاء  من  ابتداء  التكوين،  عملية  جمموع  تدرج   ،2016-2006 ال�سنوات  ع�رص  ح�سيلة  اإ�سدار 

الطلبة للولوج ملختلف امل�ستويات.

كما يكثف املعهد، اأي�سا، اأن�سطته االأكادميية املوازية واملخ�س�سة للتحوالت الرقمية، التي تواجهها، اليوم، املقاوالت املغربية. وهكذا، ويف اإطار الدورة احلادية والع�رصين ل�سلك املوؤمترات التي ينظمها املعهد، 

حتت عنوان "التبادل من اأجل فهم اأف�سل"، نظمت موؤ�س�سة التجاري وافا بنك، ب�رصاكة مع املعهد، من خالل مركز الربجميات، موؤمترا بعنوان "االبتكار التكنولوجي والكفاءة القطاعية: درا�سة حاالت والتجارب 

امل�ستخل�سة"، الهدف منه اإبراز دور االبتكار يف جمال الربجميات املغربية %100 واال�ستجابة للتطلعات اخلا�سة للمقاوالت يف قطاعات الفالحة واخلربة يف تكنولوجيا املعلومات وتكوين الطلبة املهند�سني.

كما كانت �سنة 2016 غنية باالأحداث حيث اختتمها املعهد باحت�سان حدث ح�رصي، اأال وهو احلدث االأول "لويكيبديا" باملغرب. ب�رصاكة مع Wikimedia Morocco ونادي ENACTUS، ا�ستهدف هذا احلدث 

 (Wiki Loves Africa(" تلقني امل�ساركني املبادئ االأ�سا�سية للتحرير على مو�سوعة ويكيبديا. كما مت اإحداث ور�سة عمل من اأجل ت�سجيع اإغناء املحتوى العربي الرقمي واإعداد م�سابقة "ويكي حتب اإفريقيا

بر�سم �سنة 2016. وقد عرفت هذه الور�سة تقدمي عرو�ص ومداخالت من جميع االأطراف. من جهة اأخرى، و يف كل عام، الأكرث من �سبع �سنوات، نظم املعهد يوم 4 و 5 مار�ص دورة االألعاب االأوملبية .اإنه موعد يجمع 

اأكرث من 30 مدر�سة مغربية يف جو طالبي وروح ريا�سية. و�سع حتت �سعار "الريا�سة، دون اأن نن�سى، حماية البيئة"، يهدف هذا احلدث اإىل تعزيز القيم االإن�سانية بني الطالب يف ف�ساء ي�سجع التبادل واالبتكار.

املدر�سة الدولية لل�ستاء: ملتقى اآخر للمعهد الوطني للربيد و املوا�سالت. �سيقام ف�سله التا�سع يوم 9 و 10 مار�ص حتت �سعار "�سيارات ذكية لبيئة ذكية". هذا امللتقى منظم بتعاون مع جمعية رباط الفتح 

و اجلمعية املغربية لتكنولوجيات املعلومات واالت�سال.

زوم على
المعهد الوطني للبريد والمواصالت في قلب التحول 

الرقمي، أكثر من ذي قبل : مالئمة المناهج الدراسية 
وسلسلة من النشاطات المخصصة

الموجز

الرابع  اجليل  من  املتنقلة  باخلدمة  التغطية  تعترب 

باملغرب،  جيدة  اإجماال،  بها،  املتعلق  وال�سبيب 

 »  Open Signal  « عن  �سدر  تقرير  اآخر  بح�سب 

موؤخرا. ووفق ما جاء يف هذا التقرير، فقد بلغ معدل 

  60% الرابع  اجليل  من  املتنقلة  باخلدمة  التغطية 

)%59،82 بال�سبط(، مما بواأه املرتبة 48 على امل�ستوى 

العاملي واملرتبة الثانية على امل�ستوى االإفريقي، وراء 

جنوب اإفريقيا )63،12%(.

باململكة  الوطنية  التحتية  البنيات  "جلنة  اأ�سدرت 

املتحدة" تقريرا، جاء فيه ت�سنيف عاملي للدول التي 

تتوفر على اأف�سل �سبكات من اجليل الرابع، باملقارنة 

الذي  التقرير،  هذا  وبح�سب  املتحدة.  اململكة  مع 

 Connected"جاء حتت عنوان "امل�ستقبل املرتبط" اأو

من  بال�سبكات  التغطية  جودة  فاإن   ،"Future
بربيطانيا  نظريتها  من  اأف�سل  باملغرب  الرابع  اجليل 

العظمى وباأملانيا وبفرن�سا.

اأخرى، على  باملغرب، مرة  االت�ساالت  يربهن متعهدو 

بخ�سو�ص  اأ�سا�سيون  اقت�ساديون  فاعلون  اأنهم 

العرو�ص  ذلك  على  ت�سهد  حيث  الرقمي،  التحول 

مغربية  �سحابية  خدمة  على  امل�ستندة  احلديثة 

%100 لفائدة املقاولة املغربية. وتتيح هذه العرو�ص 
اإطار  يف  خارجيني،  خدمات  مقدمي  تكليف  من 

املعطيات  وقواعد  املعلومات  بتخزين  مناولة،  عقد 

والتطبيقات اخلا�سة بالن�ساط املهني واأنظمة اأخرى 

�ست�سبح  والتي  �سخمة،  تخزين  لذاكرات  حتتاج 

.SAAS مقرتحة اأو يتم اإيواءها يف اإطار نظام

التغطية بواسطة الجيل الرابع
المغرب ضمن الئحة أفضل 

الخمسين عالميا

تقرير
التغطية بشبكة الجيل الرابع 
بالمغرب أفضل من نظيرتها 

بإنجلترا وبفرنسا

الـتـجـــارة الـسـحــابـيــة
)Business Cloud(

المتعهدون الوطنيون يتموقعون


