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 2016 سنة  القطاع  نمو  يعزى                 

إذ  ا
نترنت.  شبكة  إلى   رئيسي  بشكل 

بنسبة  قفزة  ا
نترنت  حظيرة  حققت 

عتبة  ا�ولى،  وللمرة  بذلك،  متجاوزة   ,%18
17 مليون مشترك. ويرجع الفضل في ذلك 
بشكل رئيسي كذلك إلى دينامية شبكات 

.4G 3 والجيل الرابعG الجيل الثالث

متوا�سال،  منوا  الت�سالت  قطاع  ي�سهد 

فبعد النتقال امللحو® نحو اخلدمة املتنقلة 

�سوق  بداأ  ال�سوتية،  للخدمات  بالن�سبة 

الأنرتنت.  خدمة  نحو  يتجه  الت�سالت 

على  املتزايد  الإقبال  ذلك  على  ي�سهد  كما 

الو�سائط  متعددة   واخلدمات  الإ�ستعمالت، 

واحلو�سبة  الجتماعي،  التوا�سل  و�سبكات 

ال�سحابية ومن�سات حتميل ملفات الفيديو، 

مثلما هو مبني يف البحث ال�سنوي الأخري الذي 

املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأعدته 

بر�سم �سنة 2016.

  ويف اإطار �سعيهم الدائم من اأجل النخراط 

امل�ستجدات  وم�سايرة  التوجهات،  هذه  يف 

التكنولوجية واخلدماتية التي ما فتئ يفرزها 

القطاع، ي�سعى املتعهدون با�ستمرار، لتعبئة 

التحتية  بنياتهم  لتحديث  ا�ستثماراتهم 

وتوفري املزيد من العرو�س اجلديدة. 

يعزى منو القطاع �سنة 2016 ب�سكل رئي�سي 

حظرية  حققت  اإذ  الإنرتنت.  �سبكة  اإىل  

بذلك،  18%، متجاوزة  بن�سبة  الإنرتنت قفزة 

م�سرتك.  مليون   17 عتبة  الأوىل،  وللمرة 

رئي�سي  ب�سكل  ذلك  يف  الف�سل  ويرجع 

الثالث  اجليل  �سبكات  دينامية  اإىل  كذلك 

ن�سبة  بلغت  حيث   ،4G الرابع  واجليل   3G
احلظرية  من   93% حوايل  بهما  امل�سرتكني 

اأواخر  يف  بالأنرتنت  للم�سرتكني  الإجمالية 

�سهر دجنرب2016.

ا�ستقرار  يف  تتمثل  م�سجعة،  اأخرى  حقيقة 

وذلك   2016 �سنة  القطاع  معامالت  رقم 

الواردة  التقنني  رافعات  بع�س  تنفيذ  نتيجة 

يف مذكرة التوجهات العامة يف اأفق 2018. 

تتجاوز  القطاع  على  املعقودة  الرهانات  اإن 

الإح�ساءات، فنجاح قطاع الت�سالت ي�سكل 

الرثوات،  وخلق  العزلة  لفك  �سانحة  فر�سة 

وتثمني  للبالد،  التناف�سية  القدرة  وتعزيز 

القت�ساد  يف  والندماج  الب�رصي  الراأ�سمال 

القت�ساد  لربوز  دعامة  ي�سكل  كما  العاملي، 

املعريف والرقمي.

تعمل  الغاية،  هذه  لتحقيق  منها  و�سعيا 

اإطار  يف  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة 

قبل  من  اإليها  املوكلة  واملهام  ال�سالحيات 

امل�رصع. وجمل�س اإدارتها، من اأجل �سمان توفري 

يف  املتناول  يف  وباأ�سعار  الت�سالت  خدمات 

املمار�سات  اأف�سل  ت�ساهي  تناف�سية  بيئة 

التكنولوجية  املتغريات  مع  يتما�سى  ومبا 

والتنظيمية التي ي�سهدها العامل.

حت�سني  جمال  يحظى  ال�سياق،  هذا  ويف 

خا�س  باهتمام  الإنرتنت  اإىل  الولوج  وتو�سيع 

اأو  متنع  التي  القيود  ورفع  اإزالة  خالل  من 

توؤخر تفعيل بع�س رافعات التقنني. ويف هذا 

اإعداد  قريبا   2017 �سنة  �ستعرف  ال�سياق، 

مذكرة  بر�سم  اإجنازات  من  مت  ما  ح�سيلة 

و�سيمكن   ،2018 اأفق  يف  العامة  التوجهات 

خمتلف  مع  بت�ساور  اإعداد،  من  العمل  هذا 

اتخاذ تدابري فعالة وعملية جديدة  الفاعلني 

لتنمية القطاع.

كـــلــــمــــة 
الــمــديــــــر
الـــعــــــام

عز العرب حسيبي
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الهيئة  هي  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة 

اأحدثت  باملغرب،  الت�سالت  قطاع  بتقنني  املكلفة 

املتعلق   24.96 رقم  القانون  مبقت�سى   1998 فرباير  يف 

بالربيد واملوا�سالت يف اإطار عملية الإ�سالح املوؤ�س�ساتي 

ب�سكل  الت�سالت،  قطاع  حترير  مرافقة  اإىل  الهادفة 

اأف�سل.

قطاع  تطوير  تتبع  الدولة،  حل�ساب  الوكالة،  تتوىل 

ال�ستثمار  على  حمفزة  تناف�سية  بيئة  يف  الت�سالت 

والبتكار، مع الأخذ بعني العتبار التوجهات الدولية.

موؤ�س�سة  هي  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  فالوكالة 

وال�ستقالل  املعنوية  بال�سخ�سية  تتمتع  عمومية 

املايل، حمدثة لدى رئي�س احلكومة. ولهذه الغاية، ح�رص 

اأعاله، الذي حدد الإطار  اإليه  24.96 امل�سار  القانون رقم 

هذه  اإىل  املوكولة  املهام  القطاع،  تنظيم  لإعادة  العام 

تقنية  اقت�سادية،  )قانونية،  اأ�سناف   4 يف  املوؤ�س�سة 

والتناف�س(. و ترمي هذه املهام اأ�سا�سا اإىل حتديث وتنمية 

القطاع لفائدة جميع الأطراف املتدخلني ويف طليعتهم، 

امل�ستهلكني والقت�ساد الوطني.

كما ت�سهر الوكالة على احرتام تطبيق القانون، لرت�سيخ 

بني  و�رصيفة  �سليمة  مناف�سة  ت�سمن  التي  القواعد 

خمتلف الفاعلني على م�ستوى �سوق الت�سالت، وحتفيز 

اأي�سا على  ال�ستثمارات وت�سجيع البتكار. كما ت�سهر 

تعميم الولوج اإىل خدمات الت�سالت يف اأف�سل ال�رصوط 

وتوفريها باأ�سعار يف املتناول وجودة يف امل�ستوى املطلوب. 

القيام  مهمة  بالوكالة  امل�رصع  اأناط  اآخر،  �سعيد  على 

حل�ساب الدولة، بتدبري بع�س املوارد النادرة التابعة للملك 

العام، مثل الطيف الرتددي. 

املوارد  وتاأهيل  تكوين  جمال  يف  الوكالة  تن�سط  كما 

جمال  يف  خ�سو�سا  العلمي  بالبحث  والرقي  الب�رصية 

املعهد  خالل  من  املعلومات؛  وتكنولوجيا  الت�سالت 

الوطني للربيد واملوا�سالت، امللحق بالوكالة. 
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تطور أسواق االتصاالت
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باملغرب متا�سكا متناميا، مع  الت�سالت  ي�سهد قطاع 

املعطيات.  ا�ستهالك  نحو  للم�ستعملني  قوي  توجه 

لذا فاإن منو القطاع عند متم �سنة 2016 يعزى ب�سكل 

قيا�سيا  منوا  التي �سجلت  الإنرتنت  �سبكة  اإىل  رئي�سي 

متجاوزة   ،%18 تناهز  �سنوي  منو  وبن�سبة  رقمني،  من 

بذلك، وللمرة الأوىل، عتبة 17 مليون م�سرتك. مما مكن 

من حت�سني م�ستوى ن�سبة النفاذ لت�سل اإىل 50,4% من 

ال�ساكنة.

اإىل  لل�سوق  املتميز  النمو  هذا  يف  الف�سل  ويرجع 

وب�سفة  املتنقل  النرتنت  ي�سهدها  التي  الدينامية 

اإىل اخلدمات التي تزاوج بني ال�سوت واملعطيات  خا�سة 

وكذلك وفرة العرو�س التي اأ�سبحت تتيح حركية تامة.

فبالإ�سافة اإىل النرتنت، �ساهم اأداء �سوق الهاتف املتنقل 

يف تعزيز تطور موؤ�رصات القطاع، وذلك من خالل النتائج 

حظريته  تراجع  من  بالرغم  حققها  التي  القيا�سية 

الن�سج  م�ستوى  املتنقل  الهاتف  �سوق   Æبلو )ب�سبب 

معطيات  قاعدة  لتحيني  اجلارية  العمليات  اإىل  اإ�سافة 

ال�سوتية  الهاتفية  احلركة  ارتفعت  وهكذا،  الزبناء(. 

�سنة  بر�سم  دقيقة  مليار   57,61 اإىل  ال�سادرة  املتنقلة 

2016، م�سجلة بذلك ارتفاعا يناهز ن�سبة 9% باملقارنة 

مع �سنة 2015. 

التجاري،  والبتكار  العرو�س  جاذبية  فاإن  العموم،  وعلى 

ت�سهدتها  التي  التكنولوجية  التطورات  اإىل  اإ�سافة 

4G, 3G, 2G(  كانوا وراء الإقبال  ال�سبكات الوطنية ) 

املتزايد لل�ساكنة على خدمات الت�سالت. كما هم هذا 

الإقبال كذلك الهاتف الثابت ال�سلكي الذي يوا�سل منوه 

انفتاحه  �سي�سكل  والذي  الأخرية،  ال�سنوات  منذ 

لنمو  رافعة  املناف�سة،  على  قريب،  عما  الفعلي، 

الأ�سواق وجاذبيتها لفائدة الزبناء.
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يوا�سل �سوق الهاتف الثابت تراجعه. فقد بلغ عدد امل�سرتكني يف احلظرية الإجمالية 2,07 مليون م�سرتك نهاية �سنة 2016، م�سجال تراجعا ن�سبته %7 

خالل �سنة واحدة. وهكذا، انخف�ست ن�سبة نفاذ الهاتف الثابت اإىل 6,12% يف نهاية �سنة 2016، مقابل 6,57% خالل �سنة 2015.

ويو�سح الر�سم البياين التايل تراجع �سوق الهاتف الثابت يف املغرب منذ �سنة 2011 :

ويعزى هذا الرتاجع، بالأ�سا�س، اإىل انخفا�س حظرية امل�سرتكني يف خدمة الهاتف الثابت بتنقل حمدود التي، ما يقارب 290.000 خطا،  �سنة، 2016، �سوى 

%14، من احلظرية الإجمالية للهاتف الثابت. علما اأنها بلغت �سنة 2010 حوايل 2.5 مليون م�سرتك.

الهاتف الثابت

تطور حظيرة ونسبة نفاذ الهاتف الثابت
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الثابت، م�س الرتاجع كذلك ال�ستعمالت، بحيث  اإىل حظرية امل�سرتكني يف �سوق الهاتف  فبالإ�سافة 

 اإىل 3119 مليون دقيقة �سنة 2016, 
1
انخف�ست احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة عرب الهاتف الثابت

بانخفا�س قدره %10.7 خالل �سنة واحدة. ويرجع هذا الرتاجع اإىل الإقبال املتزايد للم�ستهلكني املغاربة 

على خدمات الهاتف املتنقل التي اأ�سبحت يف املتناول واإىل الرتاجع القوي حلظرية م�سرتكي الهاتف 

الثابت  %45 ما بني 2010 و2016.

 �سوى تراجع 
2
يف حني مل يعرف ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف ال�سبكة الثابتة

طفيف. 

 توافق احلركة ال�سوتية ال�سادرة جمموع الدقائق امل�ستهلكة خالل �سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي ال�سبكات الثابتة وال�سبكات الثابتة بتنقل حمدود.
1
 

 يح�سل على ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف الهاتف املتنقل بق�سمة احلركة ال�سادرة املتنقلة املعرب عنها بالدقائق على احلظرية املتو�سطة 
2

ملجموع امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل وللفرتة املعتربة املعرب عنها بال�سهور )12 �سهرا(.
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يف  انخفا�ساً   ،2016 �سنة  خالل  املتنقل  الهاتف  حظرية  عرفت 

بلغت حظرية  اإذ  احلركة.  ن�سبة  يف  ارتفاع  رافقه  امل�سرتكني  عدد 

ويعزى   .2016 نهاية �سنة  41,5  مليون م�سرتك عند  امل�سرتكني 

القواعد  املتعهدين يف تطبيق  اإىل �رصوع  باخل�سو�س  الرتاجع  هذا 

امل�سرتكني. هوية  بتحديد  املتعلقة 

املتنقل  الهاتف  �سوق  من   %44,20 ن�سبة  املغرب  ات�سالت  متتلك  الثالثة،  املتعهدين  بني  املتنقل  الهاتف  �سوق  ح�س�س  لتوزيع   بالن�سبة 

.%23 بـن�سبة  و"واناكوربوريت"   %32,80 بـن�سبة  تيلكوم  مبيدي  متبوعة 

 الهاتف المتنقل

تطور ونسبة نفاذ الهاتف المتنقل

توزيع حصص سوق الهاتف المتنقل بين المتعهدين الثالثة )دجنبر2016(

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
123%

140%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 500

π≤æàŸG ∞JÉ¡dG PÉØf áÑ°ùf(±’B’ÉH) π≤æàŸG ∞JÉ¡dG IÒ°†M

O
ÉØ

f 
á

Ñ
°
ù

f

Ú
c

Î
°
û

Ÿ
G 
I
Ò

°
†

M

23%

44,20%

32,80%

Üô¨ŸG ä’É°üJG

Ωƒμ«∏«J …ó«e

âjQƒHQƒc ÉfGh

14 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016



املتنقل  الهاتف  يف  الإجمالية  امل�سرتكني  حظرية  من   %7 تفوق  منو  بن�سبة  التدريجي،  اخرتاقه  الالحق  بالأداء  املتنقل  الهاتف  �سوق  يوا�سل 

.%12 بن�سبة   )2015-2016( �سنويا  منوا  �سجلت  قد  الالحق  بالأداء  املتنقل  الهاتف  م�سرتكي  حظرية  تكون  وبذلك   .2016 �سنة  خالل 

دقيقة. مليار   57,61 بلغ  منوا    
3
املتنقل للهاتف  عن  ال�سادرة  ال�سوتية  الهاتفية  احلركة  �سجلت   ،2016 �سنة  خالل 

تطور الحركة الهاتفية الصوتية الصادرة للهاتف المتنقل

تطور توزيع حظيرة المشتركين للهاتف المتنقل حسب نوعية األداء )المسبق و الالحق(
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 توافق احلركة ال�سوتية ال�سادرة جمموع الدقائق امل�ستهلكة خالل �سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي ال�سبكات املتنقلة.
3
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تطور حركة الرسائل النصية القصيرة الصادرة

االستعمال المتوسط الشهري الصادر عن كل زبون في الشبكة المتنقلة 
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 يح�سل على ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف الهاتف املتنقل بق�سمة احلركة ال�سادرة املتنقلة املعرب عنها بالدقائق على احلظرية املتو�سطة ملجموع امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل وللفرتة املعتربة املعرب 
4

عنها بال�سهور )12 �سهرا(.

OTT : Over The Top 
5
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فاقت  بــن�سبة  �سنويا  تراجعا  عرفت  حيث  الن�سف،  مبقدار    )SMS( ال�سادرة  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  حركة  انخف�ست  جهتها،  من 

خدمات  على  التدرجي  والإقبال  جهة  من  ال�سوتية  العرو�س  وفرة  اإىل  الرتاجع  هذا  ويرجع   .2016 �سنة  خالل  وحدة  مليار   8 زهاء  لتبلغ   %51

للر�سالة.  املكونة  احلروف  عدد  حيث  من  اأكرب  �سعة  توفر  التي    )OTT( نوع  من  املرا�سلة  خدمات  ا�ستعمال  املعطيات 
5

4



تطور العائد المتوسط للدقيقة6 للهاتف المتنقل
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، ما بني متم �سنتي 2015 و2016، بن�سبة 
1
ب�سفة اإجمالية، تقوى ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف ال�سبكة الهاتفية املتنقلة

%12 ليبلغ 113 دقيقة/زبون/�سهر. بالن�سبة لالأداء الالحق، ارتفع ال�ستعمال املتو�سط بن�سبة 3.4% لي�سل اإىل 611 دقيقة/زبون/�سهر. اأما بالن�سبة 

لال�ستعمال املتو�سط خلدمة الأداء امل�سبق، فقد �سجل حت�سنا طفيفا بن�سبة 7% ليبلغ 77 دقيقة/زبون/�سهر.

  بالن�سبة للمكاملات املتنقلة، انخفا�س بلغت 
6
من جهة اأخرى، متيزت �سنة 2016 بانخفا�س مل�ستويات الأ�سعار قيا�سا على العائد املتو�سط للدقيقة

ن�سبته 15% ما بني 2015 و 2016 لي�ستقر يف 0.23 درهم للدقيقة  )دون احت�ساب الر�سوم( . لالإ�سارة، بلغت ن�سبة هذا النخفا�س حوايل 80% ما بني 

2010 و 2016. 

ومن املرتقب اأن تتباطاأ النخفا�سات لتمكني ال�سوق من اإيجاد الأ�س�س لتاأمني و�سائل تطوره التكنولوجي )IoT-FTTH-4G( و تو�سيع تغطيته. 

 يح�سل على العائد املتو�سط لدقيقة واحدة من املكاملات اأو ما يعرف بالإجنليزية )ARPM: Average Revenue Per Minute(، بق�سمة رقم املعامالت دون احت�ساب الر�سوم للمكاملات ال�سوتية ال�سادرة على احلركة ال�سادرة املعرب عنها بالدقائق.
6
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عرف �سوق الإنرتنت تطورا �رصيعا �سنة 2016 حيث �سجل منوا بــن�سبة 18% مقارنة مع �سنة 2015 .وبذلك، تكون حظرية م�سرتكي النرتنت قد جاوزت 

17 مليون م�سرتك متم  2016. وقد انعك�ست هذه النتائج اإيجاباً على ن�سبة نفاذ خدمة الإنرتنت التي بلغت %50,4. 

اإلنترنت

تطور اإلنترنت

توزيع حظيرة المشتركين لالنترنت حسب نوعية الولوج )دجنبر 2016(
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25 درهم دون احت�ساب   ، فقد ا�ستقرت يف 
7
اأما بالن�سبة للفاتورة املتو�سطة ال�سهرية لكل زبون يف خدمة الإنرتنت

الر�سوم �سهريا لكل زبون. عند نهاية �سنة 2016، مما يدل على الدينامية التي ي�سهدها هذا املكون من �سوق الت�سالت.

%44,44 مقارنة مع  ارتفاعا ن�سبته  اآخر وبالن�سبة لل�رصيط العابر الدويل اخلا�س بالإنرتنت فقد �سجل  على �سعيد 

�سنة 2015 بعد اأن ارتفع اإىل  650 جيغابايت يف الثانية )GB/s( عند نهاية �سنة 2016.

بلغت  اإذ  املتنقل،  النرتنت  اإىل  بالأ�سا�س  لل�سوق  القوي  النمو  يرجع  و 

ن�سبة امل�سرتكني بحظريته 93% من احلظرية الإجمالية للم�سرتكني يف 

خدمة الإنرتنت عند نهاية �سنة 2016. و ذلك، ل�سعف انت�سار التقنيات 

ال�سلكية على الرتاب الوطني مقارنة مع �سبكة الهاتف املتنقل.

ال�سوت  بني  تزاوج  التي  اخلدمة  يف  الـم�سرتكني  عــدد  ارتـفـع  و 

ميثلون   ،  2016 �سنة  م�سرتك  مليون   15,22 اإىل  لي�سل  واملعطيات 

96,25% من احلظرية الإجمالية للم�سرتكني يف خدمة النرتنت مقابل       
93,69% نهاية �سنة 2015.

و قد �سجل عدد امل�سرتكني يف خدمة الإنرتنت املتنقل من نوع  املعطيات 

ميثل  ما  اأي  م�سرتكا،   593.824 ليبلغ  انخفا�سا   "Data Only" فقط 

ن�سبة 3,75% من احلظرية الإجمالية لالإنرتنت املتنقل.

عالوة على الإنرتنت املتنقل، �سجل الولوج اإىل �سبكة الإنرتنت من نوع 

ADSL، حت�سنا، كذلك، حيث عرفت حظرية امل�سرتكني يف هذه اخلدمة، 
مليون   1,23 اإىل  لي�سل   ،%8,5 بن�سبة  �سنوياً  منواً   ،2016 �سنة  خالل 

م�سرتك نهاية �سنة 2016.

  يح�سل على الفاتورة املتو�سطة ال�سهرية لكل زبون تتم بق�سمة رقم املعامالت دون احت�ساب الر�سوم اخلا�س بخدمة الإنرتنت على احلظرية املتو�سطة للم�سرتكني يف خدمة الإنرتنت 
7

وللفرتة املعتربة املعرب عنها بال�سهور )12 �سهرا(.
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عند متم �سنة  2016، عرف ال�سوق منوا �سنويا يناهز7,5%، حيث بلغ 63.586  ا�سم جمال.

و تتوزع اأ�سماء جمال النرتنت ».ma«على ال�سكل التايل :

اإىل غاية دجنرب 2016، بلغ العدد الإجمايل ملقدمي خدمة جمال الإنرتنت ».ma« امل�رصح بهم لدى الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت 36 مقدم خدمة. 

: ».ma« أسماء مجال اإلنترنت

».ma« تطور عدد أسماء مجال اإلنترنت

توزيع حظيرة ».ma« بحسب التمديد الى غاية دجنبر 2016

0

1 000

2 000

3 000

5 000

4 000

6 000

7 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

34 008

29 450

37 969

50 945

46 806

42 187

54 450

59 138
 63 586

25 920

.co.ma 4,6%

.net.ma 1,4%

.org.ma 1,2%

.ac.ma 1%

.gov.ma 0,9%

.press.ma 0,6%

Autres
9,7%

.ma
90,3%

19 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016



البحث الميداني حول استعمال تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال 

Dolores

قطاع  منو  بتتبع  املت�سلة  مهامها  اإطار  يف 

اأجنزت  باملغرب،  والت�سال  الإعالم  تكنولوجيا 

التجهيز  تهم  �سنوية   درا�سة  الوكالة 

والت�سال،  الإعالم  تكنولوجيات  وا�ستعمال 

وا�ستعمال  جتهيز  م�ستوى  معرفة  تروم 

والإملام  والت�سال  الإعالم  تكنولوجيات 

اأ�سواق  اآفاق  حتليل  لأجل  التوجهات  بتطور 

اآلية  الدرا�سة  هذه  تعترب  كما  الت�سالت. 

اإخبارية على ال�سعيد الوطني والدويل متكن 

امل�ستوى  املغرب على  ترتيب ومتوقع   مقارنة 

العاملي.

ال�ساكنة  ت�سكلت   2016 �سنة  خالل 

بالو�سطني  املقيمة  الأ�رص  من  امل�ستهدفة 

تتجاوز  الذين  والأ�سخا�س  والقروي  احل�رصي 

اأجنزت  وميدانيا،  �سنوات.  خم�س  اأعمارهم 

�سمت  لعينة  ا�ستطالع  بوا�سطة  الدرا�سة 

2520 فردا واأ�رصة.
التي  الرئيـ�سـيــة  املــوؤ�ســرات  وتــهـــم 

وال�ستعمال  والولوج  التجهيز  جمعها،  مت 

طرف  من  والت�سال  الإعالم  لتكنولوجيات 

ا�ستعمال  وكذا  باملغرب  الأفراد  و  الأ�رص 

ال�سبكات الجتماعية و الت�سوق عرب النرتنت 

والتطبيقات املتنقلة.

وتتلخ�س اأهم نتائج الدرا�سة فيما يلي :

تجهيز واستعمال الهاتف المتنقل
اأ�سبح الهاتف املتنقل معمما لدى الغالبية 
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القروي،  الو�سط  يف  الأ�رص  من  العظمى 

اأن  حيث  اخلدمة.  هذه  دمقرطة  يكر�س  مما 

ترتاوح  الذين  الأفراد  من  العظمى  الغالبية 

اأعمارهم ما بني 12 و65 �سنة )95%( يتوفرون 

على هاتف متنقل. وقد بلغت هذه الن�سبة  

90,7% يف الو�سط القروي.
ترتاوح  الذين  الأفراد  ل�رصيحة  بالن�سبة  اأما 

اأعمارهم ما بني 12 و65 �سنة الذين يتوفرون 

فقد  واأكرث،   SIM نوع  من  بطاقتني  على 

�سنة   %13,7 من  انتقلت  بحيث  تراجعت، 

يكون  .وبذلك   2016 �سنة   %8,5 اإىل   ،2015
تراجع  قد  فرد  لكل   SIM بطاقات  متو�سط 

من 1,15 �سنة 2015 اىل 1٫01  �سنة 2016.

ويف �سنة 2016، جند اأزيد من 67% من الأفراد 

الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 12 و 65 �سنة 

و يتوفرون على هاتف متنقل، ميلكون هاتفا 

ذكيا )Smartphone(، مقابل  54,7% خالل 

�سنة 2015.

و قد �سجل هذا املوؤ�رص زيادة ملحوظة مقارنة 

حظرية  تقدر  حيث  الفارطة،  ال�سنوات  مع 

مليون    18,06 بـ  باملغرب،  الذكية  الهواتف 

  3٫63 بـ  يقدر  بارتفاع  اأي   ،2016 �سنة  جهاز 

مليون جهاز مقارنة مع �سنة 2015.

الذكية  بالهواتف  التجهيز  �سجل  كما 

اإذ  القروي  بالو�سط  كذلك  ملمو�سا  ارتفاعا 

انتقل من 42,5% �سنة 2015 اإىل 56% �سنة 

لدى   ترتفع  التجهيز  ن�سبة  اأن  حيث   ،2016
 24 12 و  اأعمارهم بني  ال�سباب الذين ترتاوح 

�سنة )%86(.

كما اأن حوايل 93%  من الأفراد الذين يتوفرون 

اإىل  للولوج  ي�ستعملونه  ذكي  هاتف  على 

�سبكة الإنرتنت.

ع�رصة   بني  من  اأفراد  ت�سعة  وي�ستعمل 

يتوفرون على هاتف ذكي تطبيقات متنقلة. 

الذين  الأفراد  من   %58,5 ن�سبة  اأن  كما 

يتوفرون على هاتف ذكي ي�ستعملون ب�سفة 

5 تطبيقات متنقلة  اإىل   2 اعتيادية ما بني  

يف الأ�سبوع.

كماإ اأن حوايل ن�سف م�ستعملي التطبيقات 

املتنقلة قاموا بتحميل ما بني تطبيق واحد  

اأ�سهر  اإىل 5 تطبيقات متنقلة خالل الثالثة 

الأخرية من �سنة 2016.

وا�ســتــخــدم حــوايل ثـلث مـ�سـتعـملي 

نوع  من  تطبيقات  املتنقلة  التطبيقات 

ال�سبكات واملواقع الجتماعية.

التجهيز بالهاتف الثابت
الثابت  بالهاتف  املجهزة  الأ�رص  ن�سبة  بلغت 

م�ستمرا  تراجعا  م�سجلة   ،%22 حوايل 

خالل ال�سنوات الأخرية. وبالن�سبة لـ %93,7 

الإنرتنت  �سبكة  اإىل  الولوج  فاإن  الأ�رص،  من 

بوا�سطة ADSL يعترب من بني اأهم الأ�سباب 

التي تدفع هذه الأ�رص اإىل اقتناء جهاز هاتف 

ارتفاعا  الن�سبة  هذه  �سهدت  حيث  ثابت. 

ملحوظا خالل �سنة 2016 مقارنة مع �سنة 

.2015
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بـــالــحـــواســـيـــــب  التــجــهـــــيـــز 
و اللــوحــات الكترونية

 ,2015 �سنة  غرار  وعلى   ،  2016 �سنة  خالل 

على  الأ�رص  من   %55 تقارب  ما  توفرت 

ما  الن�سبة  هذه  وتختلف  حا�سوب.  جهاز 

والقروي   )%69,2( احل�رصي  الو�سطني  بني 

 .)%26,3(

و قــد تــطورت ن�سبة الأ�رص املجهزة ح�سب 

من   %40,7 اأن  حني  يف  التجهيزات،  طبيعة 

 %26,1 الأ�رص تتوفر على حا�سوب حممول و 

على لوحة اإلكرتونية و 21,7%  على حا�سوب  

متعددة  الأ�رص  ن�سبة  اأن  كما  مكتبي. 

حا�سوب  من  اأكرث  على  تتوفر  التي  التجهيز 

6 نقط  53,6%،  م�سجلة ارتفاعا بــ  بلغت 

ما بني 2015 و 2016.

تجهيز واستعمال اإلنترنت
الأ�رص  من   %68,5 توفرت   ،2016 �سنة  خالل 

على  موزعة  الإنرتنت،  ل�سبكة  ولوج  على 

الو�سط احل�رصي بن�سبة 77,2% و الــو�سـط 

القروي بن�سبة 51,3%. كما عرف توفر الأ�رص 

بحيث  تطورا  املتنقل  لالإنرتنت  الولوج  على 

انتقل من 65% �سنة 2015 اإىل 66,5% �سنة 

التي  الأ�رص  ن�سبة  املقابل، عرفت  ويف   .2016
من  الثابت  الإنرتنت  اإىل  الولوج  على  تتوفر 

نوعADSL ارتفاعا خالل نف�س الفرتة بحيث 

 %20,7 اإىل   2015 �سنة   %16,3 من  انتقلت 

�سنة 2016.

84,8% من م�ستعملي  لالإ�سارة كذلك، فاإن 

املتنقل  النرتنت  �سبكة  ا�ستعملوا  النرتنت 

حني  يف  )ال�سوت+املعطيات(  نوع  من 

النرتنت  �سبكة  ا�ستعملوا   %13,7 اأن 

 %60,1 و  )املعطيات فقط(  نوع  املتنقل من 

ا�ستعملوا الولوج اإىل الإنرتنت الثابت.

على  يتوفر  املغرب  اأ�سبح   ،2016 �سنة  يف 

منتقال   
8
لالإنرتنت م�ستعمل  مليون   18,5

خالل    %58,3 اإىل   2015 �سنة   %57,1 من  

�سنة 2016. كما توا�سل ن�سبة م�ستعملي 

النرتنت بالو�سط القروي منوها. )44,4% �سنة 

2016 مقابل 42,2% �سنة 2015(. وبح�سب 
م�ستعملي  من   %63,1 ن�سبة  جند  النوع 

مقابل  الذكور  لف�سيلة  تنتمي  النرتنت 

53,5% من  الإناث. كما اأن ما يزيد على %72 
من م�ستعملي الإنرتنت وجلوا لل�سبكة يوميا 

خــالل الفـ�سـل الأخيـر مـن �سـنـة 2016.

م�ستعملي  من   %44 حوايل   يق�سي  و 

على  و�ساعتني  �ساعة  بني  ما  النرتنت 

 %32 ترتبط ن�سبة  بينما  اليوم  ال�سبكة يف 

لأقل من �ساعة يف اليوم. 
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الإنرتنت  م�ستعملي  من   %91 �رصح  و 

م�ساكنهم  داخل  بال�سبكة  بارتباطهم 

اآخر، �سواء عرب  الن�سف من مكان  واأكرث من 

هاتف متنقل اأو يف مكان عمومي جماين.

ت�سفحوا  النرتنت  م�ستعملي  فاإن  لالإ�سارة، 

الدولية  املواقع  الن�سبة،  بنف�س  تقريبا، 

 )%52,8( الـوطـنيــة   الـمواقع  و   )%47,2(

اإذ اأن ن�سبة م�ستعملي النرتنت املت�سحفني 

للمواقع الوطنية يف ارتفاع مهم منذ �سنة 

2015 باأزيد من 30 نقطة.

الشبكات االجتماعية
وال�سحافة  الجتماعية  ال�سبكات  تعد 

والت�سلية  الألعاب  ومواقع  والأخبار، 

املف�سلة  املحتويات  ذات  مواقع  والريا�سة، 

ت�سل  بن�سب  الإنرتنت  مل�ستعملي  بالن�سبة 

املواقع  زيارة  اأي�سا  متت  كما   .%80.7 اإىل 

ال�سحة  و  التكوين  و  بالتعليم  ال�سلة  ذات 

بن�سب  التوايل  على  ال�سغرية  والإعالنات 

45.7% و 36.6% و %34.1.

وتتمثل ال�ستخدامات الرئي�سية مل�ستخدمي 

ال�سبكات  يف  امل�ساركة  يف  الإنرتنت 

وحتميل  وم�ساهدة   ،)%90( الجتماعية 

 ،)%76.7( الو�سائط  متعددة  حمتويات 

 ،)%72.1( والتطبيقات  الربجميات  وحتميل 

واملحادثة عرب الإنرتنت )%71(.

اأما بالن�سبة للبحث عن الأخبار، وا�ستخدام 

ل  فهي  الجتماعية  وال�سبكات  الإنرتنت 

حتظى اإىل حد الآن بالأولوية )57%( وما تزال 

اإىل حد كبري متجاوزة بالتلفزة .

الذين  الإنرتنت  م�ستخدمي  بني  ومن 

جنـد  الجتماعـيـة،  ال�سبكات  ي�ستخدمون 

هذه  ترتفع  و  يوميا.  اإليها  يلجون   %77
اإىل  لت�سل  احل�رصية،  املناطق  يف  الن�سبة 

هذا  القروية.  املناطق  يف   %68 مقابل   %80
لدى  تقريبا  �سواء  هو  اليومي  ال�ستخدام 

الذكور و الإناث .

و تلج ال�ساكنة التي ترتاوح اأعمارها بني 20 

و 39 عاما، وتلك التي تتجاوز عاما 65 عاما 

ن�سب  مع  يومي  ب�سكل  الإنرتنت  ب�سبكة 

متفاوتة بني 81% و %85.5.

الأكرث  اجلهاز  هو  املحمول  الهاتف  يعد  و 

ال�سـبـكات  اإلـى  للـو�سـول  ا�سـتـخـدامـا 

الأفراد  من   %83.3 لـ  بالن�سبة  الجتماعية 

يف  تقريبا،  يوم  كل  اإليها  يلجون  الذين 

ال�سبكات  م�ستخدمي  من    %50 اأن  حني 

و  �ساعة  بني  ما  لها  تخ�س�س  الجتماعية 

�ساعتني يوميا.

التسوق عبر االنترنت

بالت�سوق  الأفراد  من   %12 من  يقرب  ما  قام 

بلغت  وقد   ،2016 عام  خالل  الإنرتنت  عرب 

 %15.5 احل�رصيـة  املناطق  يف  الن�سبة  هذه 

اأكرث  واأجرى  القروية.  املناطق  يف    %2.5 و 

عمليتني  بني  ما  الأفراد  هوؤلء  ن�سف  من 

حيث  الإنرتنت.  عرب  ت�سوق  عمليات  وخم�س 

اإن الدوافع الرئي�سية اخلا�سة بهم تتمثل يف 

توفري الوقت )55.3%(، وجاذبية العرو�س التي 

اعتربت تف�سيلية وترويجية )%18.6(.
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التفعيل العملي  اإىل  الوكالة تهدف  التي قامت بها  لذا، فاإن الإجراءات 

و  التــقنيـة  العرو�س  يف  النظر  اإعادة  اإىل  فبالإ�سافة  الرافعة.  لهذه 

اإىل حد كبري على  العملية تعتمد،  فاإن هذه  للتق�سيم،  التــعريــفيـة 

التنزيل الفعال لل�رصوط املتفق عليها و بـنـ�سبــة اأقــل لكن �رصوريـة 

خمتلف  لتنفيذ  البدلء  للمتعهدين  ال�رصورية  ال�ستـثـمـارات  عـلى  و 

اأ�سكال التق�سيم )املادي، والفرتا�سي ...(.

�سنة  املنجزة  املراجعة  فاإن  والتعريفية،  التقنية  للعرو�س  وبالن�سبة   

2016 همت النقط التالية : 

• تفكيك اخلطوط غري الن�سيطة؛

مو�سوع  موجودة(  وغري  ن�سيطة  غري  )ن�سيطة،  اخلطوط  نطاق  حتديد   •

التق�سيم باأ�سكاله املختلفة )املادي، الفرتا�سي والتدفق الرقمي(؛

املحدد  اخلادم  اإىل  الو�سول  اأجل  من  اجلزافية  التعريفة  خدمة  اإدخال   •

لأهلية اخلطوط، على النحو املتفق عليه خالل الجتماعات الثالثية؛

• معاجلة اجلانب املتعلق ب�رصورة ت�سليم تفوي�س للزبون موقع وم�سادق 

عليه، بالن�سبة ملختلف اأنواع التق�سيم.

تعقد  التق�سيم،  لتفعيل  الت�سغيلية  اجلوانب  تتبع  �سمان  اأجل  ومن 

ANRT/ للقرار  وفقا  املحدثة  الجتماعات،  هذه  �سهرية.  اجتماعات 

ح�سور  عدم  من  الرغم  وعلى   ،2006 نونرب   24  ñاملوؤر  DG/N°06/12

التي  التنفيذية  الق�سايا  بع�س الأطراف، فاإنها متكن من معاجلة بع�س 

تثار من قبل املتعهدين طالبي التق�سيم. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن امل�ساريع 

التق�سيم  لعملية  وتفعيل  الت�سكيل  باختبارات  املتعلقة  النموذجية 

يتم  مل   ،2015 اأكتوبر  �سهر  منذ  فيها  ال�رصوع  مت  التي  الفرتا�سي، 

ا�ستكمالها اإل جزئيا عند متم 2016. 

عمليات  وتتبع  اخلدمات  خطوط  بجودة  املرتبطة  الق�سايا  تبقى  كما 

من  يتمكنون  ل  املعنيني  املتعهدين  لكون  نظرا  مثارة  التقني  الت�سوير 

�سلبا  يوؤثر  مما  بالن�سبة لكل حادثة.  واحد منهم  حتديد م�سوؤوليات كل 

الرافعة  ي�سائل م�سداقية هذه  فاإنه  وبالتايل  النهائي،  امل�ستعمل  على 

التقنينية التي ت�رصي بنجاح يف العديد من البلدان منذ عقد من الزمن.

الوكالة  عاينتها  التي  المتثال  عدم  حالت  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

تدبريها  جلنة  عن  ال�سادرة  والقرارات  قراراتها  احرتام  عدم  يف  واملتمثلة 

اأحد مقت�سيات  الوكالة على تطبيق  اأرغمت  قد  التقا�سم  يف مو�سوع 

القانون 96-24، �سد املتعهد ات�سالت املغرب.

 1.1.3 تقسيم الحلقة المحلية والحلقة 
المحلية الفرعية التصاالت المغرب :

يف املغرب، يعد تق�سيم احللقة التــزام قانـوين على عاتق املتعهد مالك 

احللقة املحلية منذ 2007، ويتعلق الأمر باملتعهد ات�سالت املغرب. 

الآلف( من اخلطوط املق�سمة، مقارنة  العدد احلايل )ب�سع  اإىل  بالنظر  و 

مع الجتاهات ال�سائدة يف بلدان اأخرى، فاإن هذه الرافعة مل حتقق الأهداف 

املرجوة من خالل تنفيذها، واملتمثلة على اخل�سو�س يف تن�سيط الهاتف 

الثابت وفتحه الفعلي اأمام املناف�سة. 

اأن يف املتو�سط 50% من  وتظهر املقارنات على م�ستوى الدول الأوروبية 

اخلطوط الثابتة هي مق�سمة.

 3. 1 تفعيل رافعات التقنين: 
تقسيم الحلقة، الولوج 

للهندسة المدنية
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2.1.3 الولوج إلى الهندسة المدنية 
التصاالت المغرب

ا�ستكمال  املغرب  ات�سالت  املتعهد  2016 من  الوكالة، �سنة  طلبت 

عر�سه التقني والتعريفي للهند�سة املدنية. ويهم هذا الطلب:

ل�سبكة  )اأعمدة(  الهوائية  الدعامات  اإىل  الولوج  كيفيات  اإ�سافة   •
الهند�سة  اإىل  الولوج  لعر�س  ا�ستكمال  املغرب،  لت�سالت  التوزيع 

املدنية لنف�س املتعهد؛

اأنواع  جميع  م�سارات  ذلك  يف  )مبا  الالزمة  املعلومات  جميع  توفري   •
روابط الهند�سة املدنية( والقواعد الهند�سية للولوج  اإىل الهند�سة 

املدنية للمتعهد التاريخي ؛

• اإ�سافة خدمات حفر الغرف الو�سطى؛
والتعريفية  التقنية  العرو�س  خدمات  بع�س  تو�سيح  و/اأو  اإ�سافة   •

للهند�سة املدنية.

منقحة،  عرو�سا  املغرب  ات�سالت  قدمت  الطلب،  لهذا  وا�ستجابة 

ت�ستمر  و�سوف  املتبعة،  للم�ساطر  وفقا  درا�ستها  الوكالة  تتوىل 

الدرا�سة خالل الف�سل الأول من �سنة 2017.

3.1.3 الربط البيني / إنتهاء 
المكالمات

مت  الأ�سواق،  و�سعية  حتليل  اأ�سا�س  وعلى  املتعهدين،  ا�ست�سارة  بعد 

يف  املطبقة  واملتنقلة،  الثابتة  ال�سبكات  يف  النتهاء  تعريفات  متديد 

�سنة 2015، اإىل �سنة 2016. وعالوة على ذلك، تلقت الوكالة يف اأواخر 

لأ�سعار  جديد  تاأطري  و�سع  اإىل  الرامية  املتعهدين  مقرتحات   ،2016
الربط البيني لفرتة  2017-2019. ويوجد التاأطري اجلديد رهن الدرا�سة 

وخال�سات للتطبيق  يف الف�سل الأول من �سنة 2017.

4.1.3 تبسيط مساطر دراسة العروض 
التعريفية بالتقسيط للمتعهدين

و�سعت الوكالة �سنة 2016 خطوطا توجيهية جديدة تهم امل�سادقة 

بالأ�سا�س،  ترتكز  للمتعهدين،  بالتق�سيط  التعريفية  العرو�س  على 

واملعطيات  لل�سوت  بالن�سبة  التكاليف  ل�سعر  اأدنى  حد  و�سع  على 

هذا  ويهدف  ل(.  اأم  )موؤثرين  املتعهدين  جلميع  واملتنقل(  )الثابت 

من جهة،  التكلفة  �سعر  من  باأقل  مبيعات حمتملة  الختيار، جتنب 

وحت�سني ا�ستدامة القطاعات املعنية، من جهة اأخرى. 

على �سعيد اآخر، فاإن هذه اخلطوط التوجيهية توحد تكاليف مراجعة 

العرو�س الدائمة مع العرو�س الرتويجية.

املتعهد امل�رصح بكونه موؤثرا على م�ستوى  عالوة على ذلك، يخ�سع 

جزء من ال�سوق ل�رصط اإ�سايف يهم تطبيق فارق تكاليف مقارنة مع 

املتعهدين غري املوؤثرين بنف�س اجلزء من ال�سوق. ولأجل ال�سماح باإعادة 

ت�سكيل وجهات احلركة، وفقا لأف�سل املمار�سات الدولية، مت الرتخي�س 

ال�سبكة  داخل  من  املكاملات  بني  بالتمييز  املوؤثرين  غري  للمتعهدين 

واملكاملات من خارجها بالن�سبة ل�سوق املكاملات بالدفع امل�سبق.

ال�سوق  يف  عرو�سهم،  مبطابقة  تدريجيا،  املتعهدين  جميع  قام  وقد 

اجلديدة.  التوجيهية  للخطوط  اجلديدة  الأحكام  لتكون مطابقة مع 

 ,2016 ويوليو  مايو  بني  للمطابقة  امل�سبق  الدفع  عرو�س  وخ�سعت 

وتلك اخلا�سة بالدفع الالحق يف نوفمرب 2016.
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المعطيات  قاعدة   2.3
لحمل  الممركزة 

: األرقام 
املتعهدين   مع  وثيق  بتعاون   2015 �سنة  الوكالة،  قامت 

حمل  ب�رصوط  املتعلق  القرار  مبراجعة  الثالتة،  ال�ساملني 

مذكرة  تنفيذ  اإطار  يف  التعديل  هذا  ويندرج  رقام.  الأ

يف  الت�سالت  قطاع  تطوير  ملوا�سلة  العامة  التوجهات 

  .
�سنة92018 اأفق 

القرار   ،2015 اأكتوبر  يف  الوكالة،  اأ�سدرت  وهكذا، 

و�رصوط  كيفيات  ب�ساأن   ANRT/DG/No
.04/15

باخل�سو�س،  القرار،  هذا  وين�س  رقام.  الأ حمل  تفعيل 

رقام. الأ حلمل  ممركزة  معطيات  قاعدة  اإن�ساء  على 

عن   ،2016 يف  الوكالة،  اأعلنت  القرار،  لهذا  وتطبيقا 

معطيات  قاعدة  لو�سع  العام  الإطار  لإعداد  درا�سة 

رقام. ويهم هذا امل�رصوع، الذي مت ال�رصوع  الأ ممركزة حلمل 

الإجراءات  اخل�سو�س،  على  املتعهدين،  مع  بت�ساور  فيه 

لإجناز  والقانونية  والتعاقدية  والت�سغيلية  التقنية 

هذه. املعطيات  قاعدة 

اأكتوبر  يف  ا�ست�سارة  اإطالق  مت  الدرا�سة،  هذه  ثر  اإ وعلى 

مكلفا  �سيكون  الذي  اخلدمة  مقدم  اختيار  تروم   2016
الذكر  �سالفة  املعطيات  قاعدة  وا�ستغالل  بو�سع 

ودفرت  املعطيات  قاعدة  اإجناز  عقد  ل�رصوط  وفقا  وذلك، 

والتقنية  الوظيفية  للمتطلبات  املحدد  التحمالت 

الغر�س. لهذا  املعد 

العرو�س،  اأظرفة  فتح   ،2016 دي�سمرب   21 بتاريخ  مت،  وقد 

املعنيني  الثالثة  ال�سبكات  ومتعهدي  الوكالة  وتولت 

من  النتهاء  و�سيتم  ربعة.  الأ املر�سحني  ملفات  فح�س 

حال  ويف   .2017 �سنة  من  الأول  الن�سف  يف  التقييم 

املرجوة  لالأهداف  املعرو�سة  امللفات  ا�ستجابة  عدم 

املعطيات  بقاعدة  املتعلقة  اخل�سو�سيات  �سوء  على 

جديدة. ا�ست�سارة  عن  الإعالن  �سيتم  هذه، 

27 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016
الأرقام،  حلمل  ممركزة  معطيات  قاعدة  و�سع  العر�س،  لهذا  بدرا�سة  الوكالة  قيام  اإثر  على  �سيتم،  اأخرى،  جهة  من  الأرقام.  حمل  خدمة  بخ�سو�س  والتوا�سل  ال�سفافية  من  مبزيد  ملزمون  املعنيون  املتعهدون  كون   

9

الوكالة. تعينه  خدمة  مقدم  عرب  اأو  ال�سموليني،  املتعهدين  بني  بت�ساور  اإما 
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اإليهم  وجهتها  التي  ال�ستمارات  على  املتعهدين  ردود  حتليل  وبعد 

رقم  قراراها   ،2016 دجنرب   30 بتاريخ  الأخرية،  اأ�سدرت هذه  الوكالة، 

الأ�سواق  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�سون  الذين  املتعهدين  بتعيني   16/09
اخلا�سة  اللتزامات  وحتديد   ،2017 �سنة  بر�سم  لالت�سالت  اخلا�سة 

ات�سالت  امللقاة على عاتقهم بهذا اخل�سو�س. وعليه، فقد مت تعيني 

اأما  اخلا�سة،  الأ�سواق  جميع  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�س  كمتعهد  املغرب 

كمتعهدين  تعيينهما  مت  فقد  كوربوريت،  ووانا  تيليكوم  ميدي 

الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  خدمة  �سوق  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�سان 

. ملنتهية ا

اأن  نفوذا  ميار�سون  الذين  املتعهدون  يلزم  القرارات،  هذه  ومبقت�سى 

بالن�سبة  والتعريفية  التقنية  عرو�سهم  الوكالة  على  يعر�سوا 

لبدء  فرباير2017،  فاحت  اأق�ساه  موعد  يف  ال�سلة،  ذات  لالأ�سواق 

.2017 مار�س  املقرر يف   ال�رصيان 

املتعهدين،  الوثيق مع  بالت�ساور   ،2017 �سنة  الوكالة، خالل  �ستعلن 

الأ�سواق اخلا�سة، وكذا طريقة تقييم  النظر يف قائمة  درا�سة لإعادة 

الأ�سواق. هذه  يف  املتعهدين  تاأثري 

الشكايات معالجة 
منها   %77 �سكاية،  مائة  حوايل   ،2016 �سنة  يف  الوكالة،  تلقت 

م�ساهمة  وبف�سل  مهنيني.  عن   %23 و  خوا�س  زبناء  عن  �سادرة 

يتجاوز،  ل  وقت  يف  ال�سكايات  معظم  معاجلة  متت  فقد  املتعهدين، 

اأ�سابيع.  3 املتو�سط،  يف 

اخلدمة،  بجودة  املتعلقة  امل�ساكل  اأ�سا�سا،  ال�سكاوى  هذه  وتهم، 

الإ�سارة  وجتب  الأرقام.  نقل  بعد  الف�سخ  م�ساريف  اأو  الأرقام  ونقل 

ترتبط،  ل  حيث  اأخرى،  بعد  �سنة  تتزايد  ال�سكاوى  عدد  اأن  اإىل 

بل  املالحظة  امل�ساكل  تفاقم  ب�سبب  الزيادة  هذه  بال�رصورة 

حقوقهم  عن  للدفاع  الزبناء  رادة  واإ التناف�سية  الدينامية  ب�سبب 

م�ستهلكني. ب�سفتهم  التعاقدية 

طرف  من  الآلية  املعاجلة  بداية   2016 �سنة  �سهدت  الإطار،  هذا  ويف 

بوابــة خالل  من  بالـمـجـال  الـمتعـلـقـة  لل�سكـايـات  الوكـالـة 

وزارة  اأحدثتها  التي  البوابة   ،khidmat-almostahlik.ma
الرقمي. والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة 

الممارسات  بسبب  الوكالة  على  النزاعات  إحالة 
للمنافسة المنافية 

مو�سوع  يف  نزاع  عري�ستي  الوكالة  على  اأحيلت   ،2016 �سنة  يف 

اأو  احللقة  تق�سيم  تفعيل  تهم  للمناف�سة  املنافية  املمار�سات 

الإحالتني  معاجلة  يف  ال�رصوع  مت  قد  و  املدنية.  الهند�سة  اإىل  الولوج 

واملناف�سة.  الأ�سعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  للقانون  وفقا 

يف  ال�سادر   2.97.1025 رقم  املر�سوم  من   15 املادة  لأحكام  طبقا 

كما  الت�سالت،  ل�سبكات  البيني  بالربط  واملتعلق   1998 فرباير   28
متعهدي  وتاأثري  نفوذ  بتقييم  الوكالة  قامت  وتتميمه،  تغيريه  وقع 

املدير  بوا�سطة قرار  املحددة  اخلا�سة  الأ�سواق  الت�سالت يف  �سبكات 

ما  للفرتة   14/13 رقم  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام 

الأ�سواق:  هذه  اأ�سا�سا،  وتخ�س،  و2017.   2015 بني 

�سبكة  فيها  مبا  الثابتة،  بال�سبكة  املنتهية  املكاملات  �سوق   •
حمدود؛ بتنقل  الهاتف 

املتنقلة؛ بال�سبكة  املنتهية  ال�سوتية  املكاملات  �سوق   •
بال�سبكة  املنتهية  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  خدمة  �سوق   •

؛ ملتنقلة ا

املوؤجرة؛ للو�سالت  اجلملة  �سوق   •
للحلقة  املكونة  املادية  التحتية  البنيات  اإىل  باجلملة  الولوج  �سوق   •

؛ ملحلية ا

املدنية. للهند�سة  التحتية  البنية  اإىل  باجلملة  الولوج  �سوق   •

الخاصة  األسواق  تحليل   1.4
الذين  المتعهدين  وتعيين 

مؤثرا نفوذا  يمارسون 
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2.4 عمليات التدقيق 
التنظيمي لحسابات 

متعهدي االتصاالت
الت�سالت،  التنظيمي حل�سابات متعهدي  التدقيق  من خالل عمليات 

تتاأكد الوكالة من كون القوائم الرتكيبية امل�ستخرجة من حما�سباتهم 

و�سدق،  بانتظام  تعك�س،  معينة  مالية  �سنة  بر�سم  التحليلية 

التكاليف والإيرادات والنتائج عن كل منتج اأو خدمة يقدمها املتعهد. 

واحت�ساب  املحا�سبة  لطرق  معمقة  فح�س  عملية  التدقيق  وي�سكل 

التكاليف والإيرادات والنتائج.

وتخل�س هذه العمليات اإىل تقدمي تقرير مف�سل ومعلل حول اإجراءات 

الن�سو�س  وان�سجامها مع  التكاليف  اإعداد قوائم ال�سرتداد و مالئمة 

التنظيمية املعمول بها.

تيليكوم  التنظيمي مليدي  التدقيق  النتهاء من  2016، مت  وخالل �سنة 

بر�سم 2012. كما مت ال�رصوع  يف عمليات التدقيق التنظيمي للتكاليف 

الـغـرب،  ات�سـالت  لـكـل مـن   2013 بر�سم �سنة  والنتائج  والإيرادات 

هذه  من  النتهاء  يتم  اأن  على  كوربوريت.  ووانا  تيليكوم  مـيـدي  و 

العمليات قبل نهاية 2017 لإطالق عملية التدقيق بر�سم �سنة 2014 

للمتعهدين الثالثة.

وقد مت اإجراء تدقيق بر�سم �سنة 2013، للمرة الأوىل، وفقا ملبادئ القرار 

ANRT/DG/ رقم 12/8 بتاريخ 6 دجنرب 2012 املحدد لقوائم ا�سرتداد 
اإىل  القرار  هذا  ويهدف  للمتعهدين.  التنظيمية  والإيرادات  التكاليف 

تن�سيق عمليات ال�سرتدادات التحليلية لإعطاء ملحة عامة ومرجعية 

على التكاليف والإيرادات وعنا�رص ال�سبكة لكل متعهد، واحلد ب�سكل 

بني  التكاليف  وتوزيع  املحا�سبية  القواعد  بني  الختالفات  من  قوي، 

املتعهدين. 

وتهم عمليات التدقيق التنظيمي حل�سابات متعهدي الت�سالت بر�سم 

لل�سنة املالية 2013، اأ�سا�سا، ما يلي :

• احرتام مبداأ الف�سل بني احل�سابات ف�سال عن نطاق و�سكل احل�سابات 
املنف�سلة؛

ت�ستخدم  التي  الإنتاج  وتكاليف  الإيرادات  ح�ساب  نظام  اكتمال   •
لإنتاج القوائم التنظيمية ملختلف ال�سبكات )الثابتة بالتنقل املحدود 

واملتنقلة(، وكذا قوائم ال�سرتداد املتعلقة بامل�ساهمات يف املهام العامة 

للدولة؛

لإنتاج  امل�ستخدمة  والإيرادات  التكاليف  تخ�سي�س  قواعد  مالئمة   •
القوائم التنظيمية.

3.4 تدبير الترقيم
من  مكون  للرتقيم  جديدة  وطني  خمطط  و�سع  مت   ،2009 �سنة  يف 

الهاتف  �سبكات  ل�ستغالل   »06« املميز  الرقم  وتخ�سي�س  اأرقام،   10
املتنقل. و الب�سبب ال�ستنفاذ �سبه الكامل تقريبا لالأرقام املخ�س�سة 

على  ال�رصيع  التزايد  ا�ستيعاب  اأجل  ومن  املتنقل،  الهاتف  ل�سبكات 

طلبات موارد الرتقيم، قررت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت، بت�ساور 

مع املتعهدين الوطنيني، فتح كتلة جديدة للرتقيم خا�سة بال�سبكات 
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غ�ست   7 منذ  مفعلة  اأ�سبحت  حيث   ،»07« بـــالرقم  تبداأ  املتنقلة 

اإ�سايف  رقم  مليون   100 توفري  من  العملية  هذه  و�ستمكن   .2016
ل�سبكات املحمول من اجليل الثاين والثالث والرابع.              

 وقد مت منح كل متعهد كتلة رقمية مكونة من مليوين رقم. من جهة 

اأخرى، مت و�سع قواعد جديدة ملنح اأرقام خمت�رصة.

4.4 تدبير طيف الترددات
اعتماد المرسوم رقم  2.16.800 الصادر في 26 من ذي 

الحجة 1437 )28 شتنبر 2016( بتحديد شروط إعداد 

وتحيين المخطط الوطني للترددات :

يعد املخطط الوطني للرتددات وثيقة مرجعية حتدد، لكل �رصيط ترددي، 

خدمات الت�سالت الراديوية املـطابقـة له و املـاأذون بـها على امل�ستوى 

الوطني، وكذا ال�رصوط التقنية ل�ستغاللها. ويهدف هذا املخطط اإىل 

اإعطاء الروؤية الالزمة مل�ستعملي الرتددات احلاليني واملحتملني وتوجيه 

اختياراتهم فيما يتعلق باأ�رصطة الرتددات التي ميكن ا�ستغاللها.

اإن�ساء  منذ  املتبعة  املمار�سة  وتتويج  جت�سيد  مت   ،2016 �سنة  خالل 

م�رصوع  تعد  خاللها  من  والتي  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة 

الـمخـطـط الوطنـي للتـرددات باعتمـاد الـمر�سـوم رقـم 2.16.800

الوطني  املخطط  وحتيني  اإعداد  �رصوط  بتحديد   )2016 �سبتمرب   28(

للرتددات. 

و يحدد هذا املر�سوم الإطار التنظيمي لإعداد والت�ساور حول املخطط 

الوطني للرتددات.

مراجعة األتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية:

الطيف الرتددي مورد نادر، يتطور ا�ستخدامه ب�رصعة بالنظر اإىل ا�ستغالل 

الرتددات الراديوكهربائية على نحو متزايد يف جمال الت�سالت، وب�سبب 

التكنولوجيات  معظم  يف  الراديوية  للتقنيات  املكثف  ال�ستخدام 

اجلديدة واملزايا التقنية والقت�سادية التي تقدمها.

فاإن  املغرب،  والعايل جدا يف  العايل  ال�سبيب  تنمية  اأجل مواكبة  من 

ا�ستخدام الرتددات، بالإ�سافة اإىل التقنيات ال�سلكية / الب�رصية، ي�سبح 

�رصوريا. ولهذه الغاية، اأجرت الوكالة درا�سة، بني �سنتي 2015 و2016, 

حول القيمة القت�سادية للطيف الرتددي يف املغرب. وقد �سمحت هذه 

الدرا�سة باعتماد قرار لوزير ال�سناعة والتجارة وال�ستثمار والقت�ساد 

الرقمي رقم 3291.16 �سادر يف 9 �سفر 1438 )9  نوفمرب 2016( بتغيري 

رقـم  احلديـثة  والتكنولوجيات  والتجارة  ال�سناعة  وزير  قرار  وتتميم 

623.08 و تهدف هذه التغيريات حتقيق ما يلي:
• مواكبة التطور التكنولوجي لالت�سالت؛

ا�ستعمال  عن  الأتاوى  لتحديد  احلايل  النظام  على  حت�سينات  اإدخال   •
الطيف املخ�س�س خلدمات الت�سالت؛

• تطوير ال�سبكات الأ�سا�سية الراديوية ال�رصورية املخ�س�سة لالإر�سال 
.)5G( و اخلام�س )4G( لنـ�رص ال�سـبــكات املتـنقلة مـن اجليلني الرابع

فوترة  يف  كبرية  تخفي�سات  من  املتخذة  اجلديدة  الإجراءات  وت�سمح 

اأ�رصطة الرتددات للو�سالت الهريتزية، بغية تعزيز تطوير �سبكات الإر�سال 

على امل�ستوى الوطني. كما مت تخفيف الأتاوى عن بع�س اأ�رصطة الرتدد 
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املخ�س�سة لتكنولوجيا اجليل الرابع. وهذا من �ساأنه ال�سماح بتكثيف 

ال�سبكات املتنقلة ومواكبة اجلهود املبذولة لتح�سني جودة اخلدمة من 

قبل املتعهدين.

و�سيدخل هذا القرار اجلديد حيز التنفيذ يف فاحت يناير 2017.

مراجعة  القرار بشأن االستخدام الحر للترددات

التقنية  ال�رصوط  يحدد  جديدا   
10

قرارا  ،2016 �سنة  الوكالة  اعتمدت 

ل�ستعمال التجهيزات الراديو كهربائية املكونة من اأجهزة منخف�سة 

لهذا  الرئي�سية  التغيريات  متت  وقد   .)A2FP(املدى وحمدودة  القوة 

القرار اإ�سافة التجهيزات من نوع A2FP التالية:

• املعدات التي ت�ستخدم تكنولوجيا ذات اأ�رصطة جد عري�سة )UWB(؛
• معدات ذات حلقة حث مغناطي�سية؛

• اأنظمة الزرع الطبي؛
• اأجهزة م�ساعدة على ال�سمع؛

• اأجهزة التمو�سع الراديوي و ا�ست�سعار احلركة؛
.)RFID( اأجهزة حتديد الهوية  بالرتددات الراديوية •

تعيين الترددات:

عالـجت الوكالة، �سنة 2016، العديد من طلبات تعيني الرتددات تقدم 

وبالأ�سا�س  الوطني،  امل�ستوى  على  الطيف  م�ستعملي  خمتلف  بها 

 2839 ل  الرتخي�س  مت  حيث  الوطنية،  الت�سالت  �سبكات  متعهدو 

و�سلة هرتزية جديدة.

 بالإ�سافة لذلك، عاجلت الوكالة عدة طلبات تخ�س ال�ستعمال املوؤقت 

للرتددات يف اإطار خمتلف التظاهرات التي تنظم على امل�ستوى الوطني، 

حيث مت منح، 94 اإذنا من اأجل اإقامة وا�ستغالل �سبكات راديوكهربائية 

موؤقتة.

كما وا�سلت الوكالة، يف نف�س ال�سنة، توحيد حظرية الطيف الرتددي 

لبع�س امل�ستخدمني على ال�سعيد الوطني. وتندرج هذه العملية يف 

اإطار حتديث جذاذة الرتددات الوطنية.

وبالن�سبة لتعيني الرتددات ل�سالح متعهدي القطاع ال�سمعي  وبعـد 

لالت�سال  العليا  الهيئة  طرف  من  املقدمة  الطلبات  حتليل  و  درا�سة 

ال�سمعي الب�رصي، وافقت الوكالة على هذه الطلبات والتي تهم 82 

تعيينا لفائدة البث الإذاعي ال�سوتي و32 تعيينا لتلبية احتياجات ن�رص 

التلفزيون الرقمي الأر�سي باملغرب.

التنسيق الدولي للترددات:

خالل �سنة 2016، عاجلت الوكالة العديد من الق�سايا تهم التن�سيق 

الدويل للرتددات، اأهمها:

• 1847 طلبا للتن�سيق ب�ساأن اأنظمة اخلدمات الأر�سية والف�سائية، مت 
تبليغها لالحتاد الدويل لالت�سالتUIT؛

• 301 طلبا للتن�سيق الثنائي للرتددات؛
• تبليغ 358 تعيني ترددي وطني لالحتاد الدويل لالت�سالت  منها 177 
 )FM( و181 للبث الإذاعي ال�سوتي )TNT( للتلفزيون الرقمي الأر�سي

من اأجل  اإدراجها يف اجلذاذة الدولية املرجعية للرتددات بعد النتهاء من 

 (1434 11 من �سعبان  بتاريخ  ال�سادر   08.13 املوا�سالت رقم  الوطنية لتقنني  العام للوكالة  املدير  ( بتغيري قرار   2016 1437)19 �سبتمرب  17 من ذي احلجة  04/16 �سادر يف  املوا�سالت رقم  الوطنية لتقنني  العام للوكالة  املدير   قرار 
10

املدى. حمدودة  و  القوة  منخف�سة  اأجهزة  من  املكونة  كهربائية  الراديو  التجهيزات  ل�ستعمال  التقنية  ال�رصوط  بتحديد  يتعلق   )2013 يونيو   20
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مراقبة مطابقة الشبكات المستقلة الراديوكهربائية حسب نتائج المراقبة

التن�سيق.

التنسيق الثنائي  للترددات :

 : 2016، مت تن�سيق الرتددات على احلدود مع الدول املجاورة  خالل �سنة 

24 مع موريتانيا و73 مع الربتغال  111 تعيينا للرتددات مع ا�سبانيا و 
و52 مع اململكة املتحدة/ جبل طارق.

5.4 المراقبة التقنية:
لتدبري طيف  الأ�سا�سية  املكونات  اإحدى  الرتددات  مراقبة طيف  تعترب 

الرتددات الراديوكهربائية، تهدف اإىل �سمان احرتام م�ستعملي الرتددات 

الراديوكهربائية للقواعد التقنية والإدارية املحددة بوا�سطة الن�سو�س 

التنظيمية اجلاري بها العمل وامل�سمنة يف الأذون امل�سلمة لهم.

مراقبة مطابقة الشبكات والتجهيزات الراديوكهربائية

التاأكد  الراديوكهربائية  والتجهيزات  ال�سبكات  تروم مراقبة مطابقة 

�رصيط  يف  امل�سلمة  الأذون  يف  الواردة  التقنية  املوا�سفات  احرتام  من 

البث  حمطات  راديوكهربائية،  م�ستقلة  )�سبكات  املعني  الرتددات 

الإذاعي والتلفزي، ... اإلخ(. وخالل �سنة 2016، متت مراقبة 49  �سبكة 

راديوكهربائية م�ستقلة، حيث اأ�سفرت عمليات املراقبة على النتائج 

التالية:

الملغاة كهربائية  الراديو  المستقلة  الشبكات  مراقبة 
تاأكيد  مت  التي  الرتددات  على  املراقبات  من  النوع  بهذا  القيام  يتم 

وتهدف  م�ستعمليها.  طرف  من  لها  املطابقة  ال�سبكات  اإلغاء 

املراقبة  خالل  من  اإر�سال  وجود  عدم  اأو  وجود  من  التحقق  اإىل 

�سبق  التي  لل�سبكات  املطابقة  الرتددات  م�سح  اأو  الطيفية 

ها. لغاوؤ اإ

م�ستقلة  �سبكة   43 اإلغاء   ،2016 �سنة  خالل  مت،  فقد  وهكذا، 

بينت  وقد  اململكة.  مدن  من  العديد  يف  تتواجد  كهربائية  راديو 

ن�سطة.  تزال  ل  ترددات   9 اأن  املراقبة  هذه  نتائج 

التشويش: حاالت  معالجة 
بالت�سوي�س،  تتعلق  �سكاية   51 الوكالة  عاجلت   ،2016 �سنة  خالل 

يلى: كما  الراديو  خدمات  ح�سب  موزعة 
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الرتددات. تداخل  م�سكل  حل  مت  كما  النبعاث،  م�سادر  حتديد  مت  فقد  املعاجلة،  الت�سوي�س  �سكاوى  جلميع  بالن�سبة 

الصحة: على  اإلشعاعات  بآثار  المتعلقة  الشكايات  معالجة 
باإجراء  الوكالة  قامت  ال�سكايات،  هذه  اإثر  وعلى  ال�سحة.  على  الإ�سعاعات  ثار  باآ تتعلق  �سكاية   27 بـ  الوكالة  تو�سلت   ،2016 �سنة  خالل 

امل�ستكني. اإىل  عنها  اأ�سفرت  التي  النتائج  اإر�سال  مت  حيث  بامليدان،  تقنية  قيا�سات 

 الشكايات التي تتعلق بآثار اإلشعاعات المعالجة حسب المدن
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الأدنى  احلد  م�ستوى  دون  كبري  حد  اإىل  هي  الكهرومغناطي�سية  املجالت  اأن  يتبني  اإجراوؤها،  مت  التي  امليدانية  القيا�سات  ملجموع  وبالن�سبة 

.2003 مايو   22 بتاريخ   21 رقم  ال�سحة  وزير  دورية  يف  املحدد  الإ�سعاعي  للتعر�س 
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.2016 ونونرب  اأكتوبر  �سعري  خالل  اإجنازها  مت  التي  احلملة   
11

... املقدرات،  وتو�سيع  ال�سبكات  يف  جديدة  ا�ستثمارات   
12

املنجزة. للمكاملات  الكلي  عدد  على  الناجحة  املكاملات  �سدد  ق�سمة  حا�سل  هي  النجاح  ون�سبة  انقطاع.  بدون  دقيقتون  ملدة  وا�ستمرت  الأوىل  املحاولة  خالل  من  اأجنزت  اإذا  كناجحة  مكاملة  تعترب  النجاح:  ن�سبة   
13

بها. املتو�سل  امللفات   )%100( جلميع  والن�سبة  املالحظة  ال�سبائب  متو�سط  املوؤ�رص  هذا  يطابق  للتحميل/ال�ستقبال:  املتو�سط  ال�سبيب   
14

خدمة  جودة  مراقبة   6.4
لالتصاالت  العامة  الشبكات 
املقدمة  اخلدمة  مراقبة جودة  2016 حمالت  �سنة  الوكالة  وا�سلت 

خالل  من  وذلك  لالت�سالت  العامة  ال�سبكات  متعهدي  طرف  من 

ن�سية  ر�سالة   30  000 واإر�سال  هاتفية  مكاملة   120  000 اإجراء 

الثالث. اجليل  ل�سبكة  للمعطيات  قيا�س  عملية   75 و000  ق�سرية 

ذلك  يف  )مبا  حمالت  اأربع  خالل  عام  بوجه  الإجراءات  هذه  وتنجز 

الأخرية. احلملة  نتائج  عن  اإل  الإعالن  يتم  ل  وحيث  حدثان( 

املعطيات  وخدمة  الهاتفية   اخلدمة  من  كل  املوؤ�رصات  هذه  تهم 

 : الثالثة  للمتـعهديـن  الـتابـعـة  املتنقلة  لل�سبكات  والنرتنت 

خلدمة  بالن�سبة  كوربوريت.  ووانا  تيليكوم  ميدي  املغرب،  ات�سالت 

بدل  مدينة   27 القيا�سات  همت  الثاين،  اجليل  ل�سبكات  ال�سوت 

و21  ال�سيارة  الطرق  حماور  وجل    2015 �سنة  مدينة   26 من 

احلديدية. ال�سكة  حماور  وجل  الوطنية  الطرق  من  مقطعا 

 20 �سملت  فاإنها  الثالث،  اجليل  �سبكات  لقيا�سات  وبالن�سبة 

ال�سوت،  خلدمة  بالن�سبة   ،2015 �سنة  مدينة   19 مقابل  مدينة 

املعطيات. خلدمة  بالن�سبة  مدينة  و15 

تتلخ�س  والتي   ،  
11

الأخرية احلملة  عنها  اأ�سفرت  التي  النتائج  اإن 

اخلدمة  جودة  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  مكنت  قد  بعده،  مبينة  هي  كما 

قبلها  التي  ال�سنة  خالل  امل�سجلة  النتائج  مع  مقارنة  حت�سنت  قد 

هذه  لتح�سني  املتعهدين  طرف  من   
12

املتخذة التدابري  اأن  واأو�سحت 

على  املحافظة  يجب  ذلك،  ومع  الإيجابي.  اأكلها  اأعطت  قد  اجلودة 

املتعهدين. جمهودات 

  
13

النجاح ن�سبة  فاقت  العينة،  مدن  من   %81 من  اأكرث  على   •
املتعهدين؛ حتمالت  دفاتر  يف  بها  امل�سموح  العتبات 

2015 قد حت�سنت مقارنة  القيا�س �سنة  املدن، مو�سوع  69% من   •
2015؛ حملة  مع 

يالحظ حت�سن  الوطنية،  والطرق  ال�رصيعة  الطرق  ملحاور  بالن�سبة   •
التح�سينات  من  مزيد  اإىل  وحتتاج   2015 مع  مقارنة  اخلدمة  جودة 

املحاور؛ هذه  اأهمية  ب�سبب 

الو�سع  ولكن  حت�سن  لوحظ  احلديدية،  ال�سكك  ملحاور  بالن�سبة   •
املقبولة؛ اجلودة  عتبات  حتت  يزال  ل 

ت�سري   ،3G الثالث  اجليل  �سبكات  عرب  بالإنرتنت  يتعلق  فيما   •
 
14

التحميل ل�سبيب  طفيفة  حت�سينات  وجود  اإىل  القيا�سات 

.2015 مع  حمالت  مقارنة 
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أخرى مراقبات   7.4
: االتصاالت   معدات  تسويق  مراقبة 

ت�سمل هذه املراقبة ال�رصكات التي تقوم بت�سويق معدات الت�سالت والتجهيزات الراديو كهربائية باملغرب. حيث تروم هدفني :

• تقييم مدى احرتام الن�سو�س التنظيمية املنظمة ل�سترياد معدات الت�سالت؛

• حت�سي�س واإعطاء معلومات عن م�ساطر القبول املتبعة من طرف الوكالة يف هذا ال�ساأن وتب�سيط اإجراءات املوافقة املتبعة حاليا.

وقد متت، بر�سم �سنة 2016، مراقبة 28 �رصكة معظمها توجد يف و�سعية �سليمة. والباقي متت دعوته لت�سوية و�سعيته.

37 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016



627 مركزا.  ,2016 باملغرب، عند متم دجنرب  بها  امل�رصح  النداء  بلغ عدد مراكز 

ومراك�س. والرباط  البي�ساء  الدار  مبدن  املراكز متمركزة  تظل هذه  ذلك،  ورغم  النداء مبدن جديدة.  مراكز  اإحداث  تدريجي،  ب�سكل  ويتوا�سل، 

تطور عدد مراكز النداء بالمغرب
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وتصاريح رخص   8.4
المضافة: القيمة  ذات  الخدمات  تقديم  تصاريح 

 .2015 27,98% مقارنة مع نهاية  193 ت�رصيحا جديدا لتقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة، اأي بانخفا�س قدره  2016، ت�سجيل  مت بر�سم �سنة 

الإنرتنت،   انخفا�س عدد مقاهي  اإىل  الرتاجع  ويعزى هذا 

ت�رصيحا.  2638 الإجمالية  احلظرية  وبلغت 
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الراديوكهربائية:  المحطات  رخص 
منت  على  مقامة  راديوكهربائية  حمطة  كل  ا�ستغالل  يخ�سع 

للن�سو�س  اإىل احل�سول على رخ�سة م�سبقة طبقاً  اأو طائرة  �سفينة 

اأزيد  2016، متت معاجلة  �سنة  وبر�سم  العمل.  بها  اجلاري  التنظيمية 

طلب   210 مقابل  ال�سفن  اأرباب  طرف  من  مودعة  طلب   1875 من 

للطائرات. بالن�سبة 

الراديو: شهادة  على  للحصول  اختبارات  تنظيم 
منت  على  لالت�سال  راديوكهربائية  معدات  ا�ستعمال  يخ�سع 

�سهادة  على  م�سبقا  للح�سول  للهواة  اأو  ال�سفن  اأو  الطائرات 

 ,2016 �سنة  بر�سم  الوكالة  نظمت  الغر�س  ولهذا  الراديو.  م�سغل 

62 �سهادة. اإثرها  دورات لالختبار �سلمت على  اأربع  

المعدات:                                                                    على  الموافقة 
عامة  ب�سبكة  للربط  املعدة  الطرفية  للمعدات  بالن�سبة 

 
15

م�سبقة موافقة  على  احل�سول  يتطلب  الأمر  فاإن  لالت�سالت، 

على  ي�رصي  ال�سيء  نف�س  املوا�سالت.  لتقنني  الوطنية  الوكالة  من 

بال�سبكة  للربط  معدة  اأكانت  �سواء  كهربائية  الراديو  التجهيزات 

التحقق  من  هذا  املوافقات  نظام  ميكن  ل.  اأم  للموا�سالت  العامة 

الراديوكهربائية  والـتـجـهيـزات  الطرفـيـة  املعـدات  مطابقة  من 

و  الدولية  املعايري  اأ�سا�س  على  املو�سوعة  التقنية  للموا�سفات 

الوطنية. 

من  جديدا،  معدا   2022 على  الوكالة  وافقت   ،2016 �سنة   بر�سم 

راديوكهربائيا.  جتهيزا   1844 �سمنها 

املوا�سالت. و  بالربيد  24.96املتعلق  رقم  قانون  من  و16   15 املادتني   
1539 الـتـقـريـر
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 التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية المرخصة من طرف الوكالة
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الطرفية  املعدات  وت�سويق  ا�سترياد  ملراقبة  هيئة  ب�سفتها 

ل الن�سمام  م�سل�سل  يف  الوكالة  �رصعت  الراديوية،  والتجهيزات 

اخلا�س  الوحيد  ال�سباك  خدمة  مبثابة  هي  التي   ،  PORTNET
باإجراءات التجارة اخلارجية، و تطمح اإىل تن�سيق اخلدمات املخ�س�سة 

موانئ  خمتلف  يف  ب�سائعهم  لتحميل  وامل�سدرين  للم�ستوردين 

اململكة.

»ma.« 9.4 تدبير أسماء المجال
»ma .« المجال  أسماء  لتدبير  المحورية  القاعدة  استغالل 

ومبوجب   »ma.« املجال  اأ�سماء  بتدبري  املرتبطة  مهامها  اإطار  يف 

عهدت  تتميمه،  و  تغيريه  مت  كما  الذكر،  �سالف   24.96 القانون 

».ma« ملتعهد خارجي.  املجال  التقني لأ�سماء  التدبري  الوكالة مبهام 

الوكالة  اأطلقتها  ا�ست�سارة  اإثر  على  املغرب  ات�سالت  اختيار  مت  وقد 

جديدة  حمورية  قاعدة  اإجناز  على  ين�س  حتمالت  دفرت  اأ�سا�س  على 

التتـبع  اجلـديـدة  املحوريـة  القاعدة  وتوفر  و�سيانتها.  وا�ستغاللها 

)ت�سجيل   »ma .« املجال  باأ�سماء  املتعلقة  الطلبات  على  امل�سادقة  و 

اأ�سحاب  وبني  اخلدمات  مقدمي  بني  والنقل  املحجوزة،  امل�سطلحات 

يتم  والتي  املعطيات،..(،  وت�سحيح  اخلدمة،  ف�سخ  املجال،  ا�سم 

الولوج  بحق  الوكالة  تتمتع  الوكالة. كما  قبل  من  مبا�رصة  تنفيذها 

والتي جزء منها متوفر للعموم    »ma.« اإىل قاعدة املعطيات  الكامل 

)whois.ma( وهو ميكنها من مراقبة الأداء التقني والإداري للقاعدة 

 DNS بـ  املرتبطة  املوؤ�رصات  فيها  مبا  دورية،  تقارير  وتقدمي   ، املحورية 

.)»ma .« املجال  اإ�سم  )نظام 

اأ�سماء  وترويج  لتدبري  عمل  خطة  الوكالة  حددت  اأخرى،  جهة  من 

هذه  وتتمحور   ،2017 �سنة  خالل  تفعيلها  �سيتم   »ma.« املجال 

يلي: ما  اخلطة حول 

؛ تت�سمن حروفا م�سددة    »ma.« املجال  اأ�سماء  ت�سجيل  اإطالق   •
• اإجناز تدقيق يتعلق ب�سالمة القاعدة املحورية ».ma« من قبل خبري 

خارجي؛
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DNSSEC؛ بروتوكول  ma« من خالل  .« املجال  اأ�سماء  تاأمني   •
مركزة. توا�سلية  ».ma« من خالل حملة  املجال  لأ�سماء  الرتويج   •

»ma .« المجال  أسماء  خدمات  مقدمي  نشاط  تتبع 
يف اإطار تتبع  اأن�سطة ت�سويق اأ�سماء املجال ».ma« من قبل مقدمي 

مطابقة  من  للتحقق  ،درا�سة   2016 �سنة  الوكالة،  اأجرت  اخلدمات، 

هم  وقد  ال�سارية.  التنظيمية  الأحكام  مع  املقدمني  هوؤلء  ن�ساط 

اخل�سو�س: وجه  على  التحقق  هذا 

اأ�سماء  واأ�سحاب  اخلدمات  مقدمي  بني  التعاقدية  الكيفيات   •
ma«؛ .« املجال 

اخلدمات؛ مقدم  يوفرها  التي   DNS التحتية  البنية   •
على  حتال  التي   »ma.« املجال  باأ�سماء  اخلا�سة  البيانات  موثوقية   •

الوكالة؛

ال�سخ�سية. البيانات  معاجلة   •

»ma .« المجال  أسماء  خدمات  مقدمي 
اخلدمات  مقدمي  لدن  من   »ma .« املجال  اأ�سماء  وتدبري  ت�سجيل  يتم 

بها  اجلاري   
16

التنظيمية للن�سو�س  وفق  الوكالة  لدى  بهم  امل�رصح 

ملقدمي  الإجمايل  العدد  بلغ   ،  2016 دي�سمرب  نهاية  ومع  العمل. 

الت�رصيح  مت  اأربعة  بينهم  خدمة  مقدم   36 بهم  امل�رصح  اخلدمات 

موؤخرا. بهم 

متم  عند   »ma.« املـجال  لأ�سـمـاء  الإجـماليـة  احلـظـيـرة  بـلـغـت 

اجلديدة،  الت�سجيالت  عدد  بلغ  و  جمال.  ا�سم   63586 دي�سمرب2016, 

15891  ,2016 خالل �سنة 
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)لتحميل    "ma النرتنت". والتجاري لأ�سماء جمال  والتقني  الإداري  التدبري  املتعلق بكيفيات   2014 21 نوفمرب  بتاريخ   12/14 املوا�سالت رقم  الوطنية لتقنني  للوكالة  العام  املدير   قرار 
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»  www.anrt.ma«الإلكرتوين املوقع  زيارة  املرجو  القرار،  هذا 
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 PACTE برنامج   1.5
الولوج  لتعميم  )برنامج 

االتصاالت( وسائل  إلى 
ال�ساكنة  كل  بولوج  ت�سمح  للموا�سالت  الأ�سا�سية  اخلدمة 

معقولة  باأ�سعار  الأ�سا�سية  الت�سالت  خدمات  اإىل  الوطنية 

�سلفا.  حمددة  وبجودة 

اآليات  و�سع  خالل  من  الأ�سا�سية  اخلدمة  يف  املغرب  �رصع  وقد 

م�سرتكة  جلنة  اخلدمة  هذه  تدبري  على  وت�رصف  جناعتها.  ل�سمان 

للموا�سالت  الأ�سا�سية  اخلدمة  تدبري  جلنة   « ت�سمى:  وزارية  بني 

)CGSUT(.« و قد قررت هذه الأخرية، على وجه اخل�سو�س، تنفيذ 

بهدف   )PACTE( الت�سالت  لو�سائل  الولوج  تعميم  برنامج 

لفائدة  ال�رصعة  املنخفظة  النرتنت  و  الهاتف  خدمات  توفري 

تخلو  )مناطق  بي�ساء،  باملناطق  و�سفت  قروية،  منطقة   9263
الت�سالت(. �سبكات  اإىل  الولوج  و�سائل  من 

ن�سبة  بلغت   ،2016 �سنة  نهاية  عند  املتعهدين،  تقارير  خالل  من 

يلي: ما   PACTE برنامج  �سمن  املدرجة  املناطق  تغطية 

تغطيتها؛ املناطق متت  من   %99.1  •
الأرا�سي  على  احل�سول  يف  �سعوبات  تواجه  املناطق  من   %0.5  •

الالزمة؛ املعدات  لرتكيب 

اإليها  الو�سول  ل�سعوبة  تغطيتها  ميكن  ل  املناطق  من   %0.3  •
اأو مهجورة. و/ 

الوكالة  قامت  املنجزة،  امل�ساريع  تقدم  م�ستوى  من  وللتحقق 

التالية: باملقاربة 

بالربنامج؛ املعنية  املناطق  ميدانية جلميع  مراقبة  بزيارة  القيام   -

ال�سوت  خدمات  وجود  من  التاأكد  على  الختبارات  تركيز   -

واملعطيات؛

للتتبع  بالوكالة  اجلغرايف  املوقع  لتحديد  برنامج  وتنفيذ  اإعداد   -

املكان؛ بعني  املراقبة  لفرق  الآين 

الوكالة من  تاأكدت  اأ�سهر،   6 التي دامت لأكرث من  بعد هذه املهمة، 

املتعهدون  عيها  �سادق  التي  اللتزامات  جميع  من  يقرب  ما  كون 

املعنيون مت الوفاء بها على اأر�س الواقع، يف حني متت ت�سوية و�سعية 

املعنيني. املتعهدين  مع  املطابقة  غري  املناطق  بع�س 

43 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016



»إنجاز« برنامج   2.5
التعليم  موؤ�س�سات  طلبة  لفائدة  موجه  برنامج  »اإجناز«هو  برنامج 

على  احل�سول  الطلبة  لهوؤلء  الربنامج  ويتيح  املوؤهلني.  العايل 

لوحة   / حممول  كمبيوتر  وجهاز  املتنقل  الإنرتنت  يف  �سنوي  ا�سرتاك 

اخلدمة  �سندوق  من  جزئيا،  العر�س،  هذا  تدعيم  ويتم  الكرتونية. 

 3600 حدود  يف  مايل  دعم  منح  طريق  عن  لالت�سالت،  الأ�سا�سية 

اخلدمة  تدبري  جلنة  التي حددتها  القواعد  وفق  م�ستفيد،  لكل  درهم 

.%15 بن�سبة  الأقل  امل�ستفيد على  وي�ساهم  الأ�سا�سية لالت�سالت. 

برنامج  من   2015/2016 اجلامعية  ال�سنة  ن�سخة  اإطالق  مت  قد  و 

ا�ستفاد  حيث   2016 يوليو   27 يف  وانتهت   2016 يونيو  يف10  »اإجناز« 

54.000 طالبا م�ستهدفا.  بني  32.600 طالب من  منها 

44 الـتـقـريـر
الـسـنـوي

2016



الوطني  المخطط   3.5
العالي  الصبيب  لتنمية 

جدا والعالي 
 )PNHD( يروم املخطط الوطني لتنمية ال�سبيب العايل والعايل جدا

،الذي اعتمده جمل�س اإدارة الوكالة �سنة 2012، متكني املغرب من اأحدث 

�سبكة  اإىل  الولوج  نطاق  وتو�سيع  لالت�سالت  التحتية  البنيات  اأجيال 

الإنرتنت  لفائدة جمموع ال�ساكنة يف اأفق ع�رص �سنوات.

 CGSUT للموا�سالت  الأ�سا�سية  اخلدمة  تدبري  جلنة   واعتمدت 

2015 مـقـاربـة جــديدة لتنفيذ  18 مـــار�س  اجتـمـاعـها بـتـاريــخ 

هذا املخطط،  عرب متكني جميع املناطق يف اململكة، من خدمة هاتفية 

ذات جودة وخدمات الإنرتنت بحد اأدنى من ال�سبيب يعادل2 ميغا بايت/

ثانية.

م�ساريع  اإطار  يف  حتققت  التي  الإجنازات  بالعتبار  واأخذا  الغاية،  لهذه 

اخلدمة الأ�سا�سية، اأجرت الوكالة، بالتعاون مع الإدارات املعنية، عملية 

م�سح للمناطق غري املغطاة.

وعلى اإثر هذه العملية، اأعلنت الوكالة عن ا�ست�سارتني لدى املتعهدين 

وميدي  املغرب  ات�سالت  الأر�سية:  التكنولوجيات  ي�ستخدمون  الذين 

تيليكوم ووانا كوربريت.

تغطيها  ل  التي  املناطق  تغطية  �سمان  الأوىل  ال�ست�سارة  تهدف 

تكنولوجيا  من  )ال�سبكات  العايل  ال�سبيب  ذات  املتنقلة  ال�سبكات 

وتاأهيل   ،)4G( الرابع  واجليل   )3G( الثالث  واجليل   ،)2G( الثاين  اجليل 

تزويدها  اأجل  من  بالتغطية  امل�سمولة  املناطق  يف  التغطية  م�ستوى 

 .)4G( / )3G( اأو اجليلني الثالث )4G( بال�سبكات من تكنولوجيا اجليل

الفقري  العمود  �سبكة  تطوير  اىل  فتهدف  الثانية،  ال�ست�سارة  اأما 

بالألياف الب�رصية و/ اأو تاأهيل و�سالت الإر�سال باحلزم الهرتزية القائمة، 

على  جدا  والعايل  العايل  ال�سبيب  خدمات  توفر  �سبكة  ن�رص  ل�سمان 

امل�ستوى الرتاب الوطني.
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للبريد  الوطني  المعهد   1.6
والمواصالت

لتكوين  مدر�سة  هو  واملوا�سالت  للربيد  الوطني  املعهد 

مبكانة  يحظى  زال  ل  نه  فاإ �سنة1961،  اإحداثه  ومنذ   املهند�سني. 

يف  العليا  الأطر  تكوين  جمال  يف  مرجعية  ذي  كفاعل  مرموقة 

البحث  تطوير  جمال  ويف  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت 

امل�ستمر. والتكوين  العلمي 

الكفاءة معيار  على  قائم  تكوين   : المهندسين  سلك 
 192 املعهد  من  تخرج   ،2016-2015 اجلامعية  لل�سنة  بالن�سبة 

طالبا   54 ذلك  يف  مبا  التخ�س�سات،  خمتلف  من  دولة  مهند�س 

 ,2016 �سنة  يف  مزدوجة.  ب�سهادة  حركية  و�سعية  يف  يوجدون 

وطالبة. طالبا   693 �سنوات(   3 ( باملعهد  التكوين  رهن  يوجد 

على  العمل  و�سوق  الطلبة  احتياجات  تلبية  على  منه  وحر�سا 

التكويني  لربناجمه  تنقيح  بعملية  املعهد  قام  اأف�سل،  نحو 

ا�ستباقية  بيداغوجية  مقاربة  خالل  من  فعالية  اأكرث  جلعله 

ا�سـتبــاق  و  بـداع  والإ العمل  على  القدرة  وحتقيق  الكفاءة  تعتمد 

براز  لإ مبتكرة  بيداغوجية  و�سائل  خالل  من  ال�سوق،  احتياجات 

الأعمال. ريادة  و  ال�سغـل  �ســوق  يف  املطلوبــة  املهارات 

الأفقية  التكوينات  بع�س  دمج  من  التوجه  هذا  �سمح  وقد 

الغد  مهند�س  تدريب  بهدف  التخ�س�سي  التعليم  اإطار  �سمن 

ال�سغل  �سوق  يف  ب�سهولة  الندماج  على  قادرا   عمليا  وجعله 

قيمة  وحتقيق  املهنية  البيئة  مع  اأف�سل  ب�سكل  التكيف  وعلى 

. فة م�سا

الدولية الشراكة 
ثقافة  تعزيز  على  والت�سالت  للربيد  الوطني  املعهد  ي�سهر 

ثراء  اإ من  ميكن  مما  الدولية.  وال�رصاكة  واحلوار  الثقايف  التبادل 

هذا  ويف  التكامل.  روح  اإطار  يف  املتبادلة  املهارات  و  اخلربات 

اجلنوب،  بلدان  بني  فيما  بالتعاون  التزامه  املعهد  يpوؤكد  ال�سياق، 

ففي  اأفريقيا.  يف  والأكادمييني  القت�ساديني  ال�رصكاء  مع  وخا�سة 

املحيط  على  النفتاح  ا�سرتاتيجية  املعهد  وا�سل   ،2016 �سنة 

خمتلفة: اإجراءات  خالل  من  الدويل 

للموؤ�س�سات  التابعة  الإفريقية  الأطر  عدد  وتكوين  تدريب   •
الإجمايل  العدد  بذلك  لي�سل  املهند�سني،  ب�سلك  العمومية 

اإطارا؛  11 اإىل  التكوين  من  ت�ستفيد  التي  لالأطر 

حلركية   Erasmusوروبية الأ اللجنة  م�رصوع  فـي  الـم�ســاركـة   •
دارية؛ الإ والأطر  واملدر�سني  الطلبة 

كندا؛  – �سريبروك  جامعة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع   •
خالل  من  دوليا  الت�سالت  جمال  يف  التكوين  وتطوير  تعزيز   •

لالت�سالت. الدويل  لالحتاد  التميز  مركز 
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والتطوير البحث   2.6
يف  البتكار  جمال  والت�سالت  للربيد  الوطني  املعهد  ي�سع 

بنية  ي�سم  فاإنه  الغاية،  هذه  ولتحقيق  مهامه.  �سميم 

يف  اأبحاث  خمترب  قبل  من  مدعمة  الغر�س  لهذا  خم�س�سة 

ويحت�سن   .)STRS ( واخلدمات  وال�سبكات  الت�سالت  اأنظمة 

طلبة  و  باحثني  اأ�ساتذة  من  تتاألف  بحث  فرق  �سبعة  املخترب  هذا 

على  املنجزة  الأبحاث  الفرق  هذه  اأن�سطة  تـخـ�س  و  الدكتوراه. 

مع  بتعاون  املنجزة  التعاقدية  امل�ساريع  وكذا  املخترب  م�ستوى 

ء.  ال�رصكا

من  عدد  يف  املعهد  �سارك  املجال،  هذا  يف  مكانتها  ولتعزيز 

البحثية. امل�ساريع 

التكوين  خالل  من  المعاوماتي  األمن  مجال  في  خبرة 
لمستمر ا

يف  رائدة   موؤ�س�سة  والت�سالت  للربيد  الوطني  املعهد  اأ�سحى 

تعزيز  اإىل  با�ستمرار  وي�سعى  املعاوماتي.  الأمن  يف  التدريب  جمال 

الدورة  اإطالق   2016 �سنة   من  �سبتمرب  �سهر  �سهد  فقد  موقعه. 

بالتعاون  التدريب  هذا  ويجري  املعاوماتي.  الأمن  ملا�سرت  الثانية 

دارة  لإ التابعة  املعلوماتي  نظم  لأمن  العامة  املديرية  مع  الوثيق 

الوطني. الدفاع 
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التعاون الدولي 
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ال�ساد�س  حممد  امللك  جاللة  رعاية  حتت  مراك�س  مدينة  ا�ست�سافت 

ن�رصه الله،  يف مار�س 2016 ،الجتماع الـ 55  لهيئة الإنرتنت لالأ�سماء 

الهام  الدويل  )ICANN(  وقد نظم هذا احلدث 
17

املخ�س�سة  والأرقام 

و  الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ب�رصاكة مع 

وزارة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون ومتيز مب�ساركة  ل 2300 مندوبا من 115 

بلدا، مبا يف ذلك 900 ممثال للقارة الإفريقية ومن بينهم 250 مغربيا. 

اإىل اتفاق ب�ساأن  وكان الهدف الرئي�سي من هذا الجتماع هو التو�سل 

قبل  من  الأطراف  متعدد  تدبري  اإىل   ICANN لنتقال  م�سرتك  اقرتاح 

جميع اأع�ساء جمتمع الإنرتنت. 

و عقب هذا الجتماع، اعتمدت ICANN خمطط اإنتقايل. وعلى هام�س 

هذا احلدث، عقدت عدة اجتماعات رفيعة امل�ستوى، جمعت بني �سناع 

القرار من خمتلف البلدان ملناق�سة الق�سايا والتحديات املتعلقة بنمو 

الإنرتنت واملجال الرقمي، وخا�سة يف اإفريقيا. 

من جانب اآخر، �ساركت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت �سنة 2016, 

املنظمة من قبل  للتكوين  وور�سات  والندوات  الجتماعات  يف عدد من 

الحتاد الدويل لالت�سالت )UIT(، يف اإطار جمموعات العمل التابعة له اأو 

حتت رعاية املكتب الإقليمي العربي لالحتاد الدويل لالت�سالت. 

كما نظمت الوكالة، بالرباط يف مار�س 2016 ، املنتدى الإقليمي لتنمية 

العربي  الإقليمي  املكتب  بالتن�سيق مع  العربية،  باملنطقة  الت�سالت 

لجتماع  اإ�سافة  العربية،  الدول  وجامعة  لالت�سالت  الدويل  لالحتاد 

الفريق العربي للتقيي�س بجامعة الدول العربية.

عالوة على ذلك، �ساركت الوكالة يف اجتماعات املجموعات الإقليمية 

الت�سالت  لتنظيم  الفرانكفونية  ال�سبكة  مثل  الت�سالت  لتنظيم 

 AREGNET وال�سبكة العربية لهيئات تنظيم الت�سالت  )FRATEL(

.  )EMERG( و �سبكة منظمي الت�سالت الأورو- متو�سطية

الن�سخة  الوكالة  اأطلقت  اجلنوب،  بلدان  بني  بالتعاون  يتعلق  وفيما 

الثانية من مباراة ولوج �سلك مهند�سي الدولة باملعهد الوطني للربيد 

العمومية  واملوؤ�س�سات  لالإدارات  التابعة  الأطر  لفائدة  واملوا�سالت 

مر�سحني  �سبعة  قبول  على  العملية،  هذه  اأ�سفرت  وقد  الأفريقية. 

وي�ستفيد  وطوغو.  والكامريون  وت�ساد  فا�سو  وبوركينا  البنني  دول  من 

والتكوين  بالت�سجيل  املتعلقة  امل�ساريف  جمانية  من  املر�سحون 

الطائرة  عرب  �سفر  تذكرة  من  كذا  و  املعهد  داخل  والتغذية  والإقامة 

�سنويا.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، ا�ست�سافت الوكالة عدة وفود من هيئات 

التقنني الإفريقية، جاءت لالطالع على التجربة املغربية يف جمال تنظيم 

هيئات  من  وفود  �سبعة  املجموع،  يف  عددها  بلغ  و   الت�سالت  قطاع 

تنظيم الت�سالت بالطوغو والكوت ديفوار وال�سنغال والكامريون. وجزر 

القمر وبنني وغانا.

 

لالأنرتنت. الفريدة  الهويات  لنظام  العاملي  التن�سيق  و  ال�ستقرار  و  بالأمن  و  النرتنت  على  العنوان  و  املجال  اأ�سماء  بتخ�سي�س  املكلفة  الهيئة  هي   :  ICANN  
1751 الـتـقـريـر
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سنة  المعتمدة  للــقـطـــاع  الـتنـظــــيمـــيــة  الــنـصـــوص 

2016

يف  ون�رصها  اعتمادها  مت  ن�سو�س  عدة  الوكالة  اأعدت   ،2016 �سنة  يف 

اجلريدة الر�سمية للمملكة :

• املر�سوم رقم 2.16.003 �سادر يف 23 ربيع الثاين 1437 )3 فرباير 2016( 
طرف  من  للدولة  العامة  الأمالك  احتالل  عن  الأتاوى  مبالغ  بتحديد 

متعهدي ال�سبكات العامة للموا�سالت.

• املر�سوم رقم 2.16.347 �سادر يف 24 �سعبان 1437 )31 مايو 2016( 
 1426 الآخرة  6 جمادى  يف  ال�سادر   2.05.772 املر�سوم  وتتميم  بتغيري 

الوطنية  الوكالة  اأمام  املتبعة  بالإجراءات  املتعلق   )2005 يوليو   13(

املنافية لقواعد  واملمار�سات  بالنزاعات  يتعلق  املوا�سالت فيما  لتقنني 

املناف�سة وعمليات الرتكيز القت�سادي.

1437 )28 �سبتمرب  26 ذ ي احلجة  2.16.800 �سادر يف  • املر�سوم رقم 
2016( بتحديد �رصوط اإعداد املخطط الوطني للرتددات وحتيينه.

رقم  الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  لوزير  قرار   •
3291.16 �سادر يف 9 �سفر 1438 )9 نوفمرب 2016( بتغيري وتتميم قرار 
ال�سادر   623.08 والتكنولوجيات اجلديدة رقم  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

يف 18 من ربيع الأول 1429 )26 مار�س 2008( بتحديد الأتاوى عن تعيني 

الرتددات الراديوكهربائية.

فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية التي اأعتمدها الوكالة �سنة 2016 

فاإنه يجب ذكر :

  01.16 رقم   املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قرار   •
�سادر يف 5 اأبريل 2016 بتغيري و تتميم للقرار ال�سادر يف 11 اأغ�سط�س 

2010  القا�سي باعتماد اخلطوط التوجيهية املوؤطرة  لدرا�سة  العرو�س 
التعريفة ملتعهدي ال�سبكات العامة للموا�سالت.

• قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت رقم 04.16 �سادر 
املدير  قرار  بتغيري   )  2016 �سبتمرب   19(  1437 احلجة  ذي  من   17 يف  

بتاريخ  ال�سادر   08.13 املوا�سالت رقم  الوطنية لتقنني  للوكالة  العام 

11 من �سعبان 1434) 20 يونيو 2013( يتعلق بتحديد ال�رصوط التقنية 
ل�ستعمال التجهيزات الراديو كهربائية املكونة من اأجهزة منخف�سة 

القوة و حمدودة املدى.

 05.16 رقم  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قرار   •
�سادر بتاريخ 24 من ذي احلجة 1437 )26 �ستنرب 2016( على اإثر تفعيل 

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت لالإجراءات املتعلقة بالعقوبات يف 

مواجهة �رصكة »ات�سالت املغرب« . 

• قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت رقم 09.16 �سادر 
يف 30 من ربيع الأول 1438 )30 دجنرب 2016( يق�سي بتعيني متعهدي 

الأ�سواق  الذين ميار�سون نفوذا موؤثرا يف  العامة للموا�سالت  ال�سبكات 

اخلا�سة للموا�سالت بر�سم �سنة 2017.
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