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كـلـمـة
الـعـام الـمـديـر 

كانت سنة 2017، بالنسبة للوكالة الوطنية 
باألنشطة  حافلة  سنة  الموصالت،  لتقنين 
تطور  أو  التنظيم  مستوى  على  سواء  واإلنجازات، 
السوق. فقبل سنة واحدة من بلوغ صالحية "مذكرة 
االتصاالت  قطاع  تنمية  لمواصلة  العامة  للتوجهات 

في أفق سنة 2018"،  

وتطور  والتنافسية  التجديد  شعار  تحت  بالمغرب،  نموه  االتصاالت  قطاع  يواصل 
انتظارات  إلى  االستجابة  مستهدفا  واالتصال،  المعلومات  تكنولوجيات  استعماالت 
المستعملين، ال سيما في مجال الحركية والربط والولوج إلى تكنولوجيات المعلومات 
الرئيسية  الرافعات  إحدى  يعتبر  القطاع  يزال  وما  ذات جودة.  وإلى مضامين  واالتصال 
للتنمية. وتنخرط الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت، التي تولي اهتماما كبيرا بتعزيز 
رقمية  لبيئة  الخصوص،  على  خدمة،  الدينامية  هذه  إطار  في  االتصاالت،  وعصرنة 

متطورة، أكثر ذكاء وذات قيمة مضافة عالية.
2017، بالنسبة للوكالة الوطنية لتقنين الموصالت، سنة حافلة باألنشطة  كانت سنة 
بلوغ  من  واحدة  سنة  فقبل  السوق.  تطور  أو  التنظيم  مستوى  على  سواء  واإلنجازات، 
سنة  أفق  في  االتصاالت  قطاع  تنمية  لمواصلة  العامة  للتوجهات  "مذكرة  صالحية 
2018"، تم تحقيق عدة أهداف مرقمة. وهكذا، سجلت حظيرة االنترنيت أزيد من اثنين 

وعشرين مليون مشترك.

64%، يعد المغرب واحدا من رواد إفريقيا، فيما يخص الولوج  بنسبة نفاذ تناهز قرابة 
بحيث  المتنقل  للهاتف  بالنسبة  نموا   2017 سنة  عرفت  كما  االنترنيت.  شبكة  إلى 

تعززت حظيرته بزهاء 43,9 مليون مشترك، مسجلة نسبة نفاذ بلغت %126.

وفي إطار ممارسة المهام الموكولة إليها، تواصل الوكالة تعزيز كل اإلجراءات التي من 
شأنها ضمان سوق ذات جودة تعتمد المنافسة المشروعة وتيسر الولوج إلى المعرفة 
وتضمن االندماج السوسيو-اقتصادي بواسطة تكنولوجيات المعلومات واالتصال وروح 
المبادرة والتنافسية واالبتكار، خدمة للصالح العام ومساهمة في إنعاش النمو الشامل 

بالمغرب مع خلق المزيد من مناصب الشغل واإلنتاجية.

خالل  البارزة  األحداث  وعن  السوق  تطور  عن  أكثر  تفاصيل  تجدون  التقرير،  هذا  وفي 
2018. كما تجدون كذلك  2017 ومدى تفعيل مذكرة التوجهات العامة في أفق  سنة 

كل التطورات التي تم تحقيقها برسم تفعيل بعض رافعات التقنين.

ويجدد أعوان الوكالة، التي بالمناسبة نشيد بالعمل الذي يقومون به إلى حد الساعة، 
عزمهم على رفع هذه التحديات.

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي
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تقديم الوكالة 

لتقنين  الوطنية 
المواصالت
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المتعلق  رقم 24-96  القانون  بمقتضى   1998 المواصالت سنة  لتقنين  الوطنية  الوكالة  إحداث  تم 

بالبريد والمواصالت لمواكبة تطور االتصاالت على المستوى الوطني.

االتصاالت،  قطاع  تحكم  التي  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  إعداد  في  المشاركة  الوكالة  تتولى 

الحكومية  السلطة  من  بطلب  أو  منها  بمبادرة  إما  إلعداد،  الضرورية  بالصالحيات  تتمتع  حيث 

فيه  تمارس  الذي  واألمني  واالقتصادي  القانوني  اإلطار  لمالئمة  الهادفة  المقترحات  المختصة، 

أنشطة االتصاالت.

يعهد إلى الوكالة بسلطات التقنين القانوني والتقني واالقتصادي.

القانوني التقنين 

تتوىل الوكالة بالخصوص :

- املساهمة يف اقرتاح اإلطار القانوني الذي ينظم قطاع االتصاالت عرب إعداد مشاريع قوانني ومراسيم 

وقرارات وزارية؛

- اإلشراف على مساطر منح ودراسة الرتاخيص عن طريق اإلعالن عن املنافسة وتفعيلها؛

- تسلم التصاريح املسبقة وتسليم األذون إلحداث الشبكات املستقلة؛

.".ma" إعداد وتفعيل املساطر املتعلقة بتدبري مجال األنرتنيت -

التقني التقنين 

يتتوىل الوكالة بالخصوص :

الراديوكهربائية  والتجهيزات  الطرفية  املعدات  للموافقة على  واإلدارية  التقنية  املواصفات  - تحديد 

املعدة للربط بشبكة عامة للمواصالت؛

- تدبري املوارد النادرة، وبالخصوص طيف الرتددات الراديوكهربائية وموارد الرتقيم؛

- مراقبة جودة الخدمة وتتبع التزامات املتعهدين يف مجال تغطية الرتاب الوطني؛

- تحديد كيفيات منح الرتددات.

التقنين االقتصادي

يعهد إىل الوكالة، على الخصوص، ما يلي :

- املصادقة على العروض التقنية والتعريفية للربط البيني للمتعهدين والقتسام البنيات التحتية؛

- السهر على احرتام املنافسة املشروعة بالقطاع؛

- البت يف النزاعات املحتملة ما بني املتعهدين؛

- السهر، لفائدة الدولة، على تطوير قطاع تكنولوجيا االعالم.

 تقديم الوكالة
لتقنين  الوطنية 

المواصالت
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تطـــور

أســــواق 
االتـصـــاالت
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تطـــور
 أســــواق

االتـصـــاالت

ال زالت خدمة األنترنيت تحفز قطاع االتصاالت خالل سنة 2017، حيث عرفت نموا يفوق %30 

تجاوزت حظيرة  وهكذا،  ماليين مشترك.  قدرها خمسة  بزيادة صافية  أي  واحدة،  برسم سنة 

عدد  ثلثي  يناهز  ما  أي  والمتنقل(،  الثابت  األنترنيت  خدمة  )في  مشترك  مليون  المشتركين 

التي  الخدمات  وبالخصوص  المتنقل،  األنترنيت  إلى  الهائل  التزايد  هذا  ويعزى  المغاربة. 

سنتي  بين  ما   %34 من  بأزيد  الحظيرة  هذه  تعززت  حيث  والمعطيات،  الصوت  بين  ما  تزاوج 

زيادة  سجلت  فقد   ،ADSL نوع  من  الثابت  األنترنيت  خدمة  يخص  فيما  أما  و2017.   2016

سنوية قدرها 8% وبإمكان هذه الزيادة أن تتواصل بعد تفعيل تقسيم الحلقة المحلية. وفيما 

يخص شبكات األلياف البصرية إلى غاية المشترك )FTTH(، فقد عرفت هذه السوق الصاعدة 

انطالقة تدريجية، إذ أدى التطور الذي تعرفه إلى بلوغ 36.347 مشترك، برسم سنة 2017.

عالوة على ما تقدم، تميزت سنة 2017 بارتفاع الشريط الدولي لألنترنيت بنسبة 73%، إذ بلغ 

GB/S 1125، وهو ما يواكب تزايد التبادالت بين مشتركي األنترنيت.

كما تميزت سنة 2017 بانتعاش في قطاع الهاتف المتنقل. فبعد االنخفاض الذي عرفه خالل 

أربعة  ناهزت  6%، حيث  قاربت  بنسبة  فيه  المشتركين  ارتفعت حظيرة  المنصرمتين،  السنتين 

الصادرة  الصوتية  الحركة  حجم  أن  غير   .%126 بلغت  نفاذ  بنسبة  مشترك  مليون  وأربعين 

انخفض بنسبة 4% لتبلغ 55,2 مليار دقيقة في متم سنة 2017.

ويوضح التطور الذي عرفته سوق االتصاالت بكل قطاع على حدة، فيما يلي:
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الهــاتـف
الثـابــت

تطور ونفاذ الهــاتـف 
الثـابــت

للسنة السابعة على التوالي، عرف قطاع الهاتف الثابت انخفاضا بنسبة - 1%، حيث ظلت الحظرية اإلجمالية شبه مستقرة عند 

مليوني مشرتك يف نهاية سنة 2017، أي بنسبة نفاذ تقارب %6.
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التطور السنوي وتوزيع حظيرة
الثابـت الهـاتف 

التطور الحركة الصوتية الصادرة
الثابـت الهـاتف 

أما بخصوص الهاتف الثابت بتنقل محدود، فقد انخفضت حظريته بنسبة 9% ما بني نهاية سنتي 2016 و2017.

وبحسب نوع املشرتكني، يمثل املشرتكون املقيمون )Résidentiels( النسبة الكربى )75,8%( بالنسبة لسوق الهاتف الثابت.

حتى نهاية شهر ديسمرب من سنة 2017، تمتلك اتصاالت املغرب حصة 84% من هذا القطاع، يف حني بلغت حصة ووانا كوربويت 12,62% وحصة ميدى تليكوم %3,1.

ومن جانب آخر، فإن الحركة الصوتية الصادرة عن الهاتف الثابت1 التزال يف انحدار متواصل منذ سنة 2014، حيث سجلت انخفاضا بنسبة سنوية قدرها 11% لتصل إىل 2,8 مليار دقيقة، 

بالرغم من االرتفاع الذي عرفته خالل الفصل الرابع بنسبة قدرها %2,2. 

باإلضافة إىل ذلك، انخفض االستعمال املتوسط الشهري الصادر عن كل زبون يف الخدمة الهاتفية الثابتة2 بنسبة قدرها 9,8%، ليبلغ 110 دقيقة شهريا خالل سنة 2017، بدال من 122 دقيقة 

خالل سنة 2016.

  1 توافق الحركة الصوتية مجموع الدقائق املستهلكة خالل سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي الشبكة الثابتة والشبكة الثابتة بتنقل محدود.
12  2 يحصل على االستعمال املتوسط الشهري الصادر عن كل زبون يف الهاتف الثابت بقسمة الحركة الصادرة الثابتة املعرب عنها بالدقائق على الحظرية املتوسطة ملجموع املشرتكني يف الهاتف الثابت وللفرتة املعتربة املعرب عنها بالشهور )12 شهرا(. 2017

الـتـقـريـر
الـسـنـوي



22 816
25 311

31 982

36 554
39 016

42 424 43 080
41 514

43 91644 115

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Pa
rc

 d
es

 a
bo

nn
és

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%
126%

140%

T
au

x 
de

 p
én

ét
ra

tio
n

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

 

20092008 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

922
1 011

1 229

1 557
1 863

2 132
2 324 2 667

2 982
3 292

40
 6

24

38
 5

32

40
 4

13

41
 7

91

40
 2

92

37
 1

53

34
 9

97

30
 7

53

24
 3

00

21
 8

94

(ÚjÓŸÉH) ™aódG ≥Ñ°ùe ∞JÉ¡dG IÒ¶M (ÚjÓŸÉH) ™aódG  ≥MÓdG ∞JÉ¡dG IÒ¶M

23%

42,13%

34,79%

Üô¨ŸG ä’É°üJG

Ωƒμ«∏«J …ó«e

âjQƒHQƒc ÉfGh

الـهــاتـــف
لـمـتـنـقـــل ا

 بعد سنتني متتابعتني من االنخفاض، عرفت سوق الهاتف املتنقل انتعاشة بفضل زيادة قدرها 5,8% مقارنة مع سنة 2016. 

وبلغت حظريته زهاء 43,9 مشرتك ونسبة نفاذ وصلت إىل 126% عند متم 2017، مقابل 122,65% برسم سنة 2016.

وقد حازت كل من ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت على حصص إضافية من السوق، ما بني سنتي 2016 و2017، بفضل نمو متواصل يف عدد املشرتكني.

عند نهاية سنة 2017، تمتلك اتصاالت املغرب حصة نسبتها 42,1% من حظرية الهاتف املتنقل متبوعة بميدى تليكوم )34,8%( ووانا كوربوريت )%23,1(.

نـفـــاذ تطـــور ونسبــة 
المتنقـل الهـاتـف 

حصص المتعهدين الثالثة بسوق الهاتف 
المتنقل )دجنبر 2017(
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بحسب نوعية الفوترة، يظل توزيع الحظرية مستقرا حتى متم 2017، إذ يمثل األداء املسبق ما نسبته 92,5% من الحظرية اإلجمالية للهاتف املتنقل. وتجدر اإلشارة إىل أن 

كل من األداء املسبق واألداء القبلي يعززان نمو حظرية الهاتف املتنقل برمتها.

تطور وتوزيع )األداء الالحق\المسبق(  
المتنقـل الهـاتـف  لحظيرة 

تطور حظيرة المشتركين بحسب كل 
متعهد في سوق الهاتف المتنقل

14 2017
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تطـور الحركـة الصـوتيـة الـصــادرة 
المتنقل للهاتف 

تطور حركة الرسائل النصية القصيرة 
الصادرة من الهاتف المتنقل

بالرغم من ارتفاع الحظرية، فإن الحركة الصوتية الصادرة3 عن الهاتف املتنقل سجلت تراجعا. ومقارنة مع سنة 2016، فقد انخفضت هذه الحركة بنسبة 4,2% لتصل إىل 55,2 مليار دقيقة.

بالنسبة لالستعمال املتوسط الشهري لكل زبون يف الخدمة املتنقلة5، فقد عرف بدوره انخفاضا بنسبة 4% خالل سنة 2017، حيث بلغ 108 دقيقة شهريا لكل زبون. كما عرف قطاع األداء 

الالحق انخفاضا كبريا )13-% و534 دقيقة شهريا لكل زبون( مقارنة مع األداء املسبق  )- 4% و74 دقيقة شهريا لكل زبون(.

أما فيما يتعلق بالعائد املتوسط للدقيقة للهاتف املتنقل ARPM6 ، فإنه يبقى يف وضع شبه مستقر عند 0,23 درهم للدقيقة دون احتساب الرسوم ما بني سنتي 2016 و2017.

وفيما يخص حجم الرسائل النصية القصرية4  املتبادلة، فإن االنخفاض املالحظ منذ سنة 2015 يتأكد، حيث انخفضت حركة الرسائل النصية القصرية الصادرة، خالل سنة 2017، بنسبة %22 

لتصل إىل 6,3 مليار وحدة.
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3  توافق الحركة الصوتية الصادرة مجموع الدقائق املستهلكة خالل سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي الشبكات املتنقلة.

4 توافق حركة الرسائل النصية القصرية مجموع الرسائل النصية القصرية املرسلة خالل سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي الشبكات املتنقلة.

5 يحصل على االستعمال املتوسط الشهري لكل زبون يف الخدمة املتنقلة بقسمة الحركة املتنقلة الصادرة املعرب عنها بالدقائق على الحظرية املتوسطة للمشرتكني وللفرتة املعرب عنها بالشهور )12 شهرا(.

6 يحصل على العائد املتوسط لدقيقة واحدة من املكاملات )ARPM( بقسمة رقم املعامالت دون احتساب الرسوم للمكاملات الصوتية الصادرة على الحركة الصادرة املعرب عنها بالدقائق.
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تطور ونسبة نفاذ االنترنيت

توزيع حظيرة األنترنيت حسب 
نوعية الولوج )ديسمبر 2017(

تواصل سوق اإلنرتنيت نموها، مقارنة مع سنة 2016، حيث ارتفعت بنسبة 30,1%، ليفوق عدد املشرتكني، ألول مرة، عتبة 

عشرين مليون مشرتك.

أما بالنسبة للتعريفات، فقد استقرت الفاتورة املتوسطة الشهرية لكل زبون7 يف 25 درهم دون احتساب 

الرسوم شهريا ولكل زبون خالل سنة 2017. ويالحظ نفس الشيء بالنسبة لألنرتنيت املتنقل، حيث 

استقرت هذه الفاتورة يف 20 درهما دون احتساب الرسوم شهريا ولكل زبون.

ويشكل األنرتنيت املتنقل القلب النابض لهذا النمو، حيث ارتفع عدد املشرتكني يف هذه الخدمة بنسبة 31,7%، ليصل زهاء 21 مليون، أي ما يمثل 

قرابة 94% من الحظرية اإلجمالية لألنرتنيت حتى نهاية سنة 2017. وقد تعززت االشرتاكات يف خدمة "الصوت + املعطيات" بنسبة 34,4% متجاوزة 

بذلك 20 مليون مشرتك، أي ما يعادل 98% من حظرية األنرتنيت املتنقل. وعلى النقيض من ذلك، تراجع عرض األنرتنيت من نوع "املعطيات فقط" 

بنسبة 37,6% ليستقر عدد املشرتكني عند 370.244 مشرتك.

األنترنيت

7  يحصل على الفاتورة املتوسطة الشهرية لكل زبون بحاصل قسمة رقم املعامالت دون احتساب الرسوم الخاص باألنرتنيت على الحظرية املتوسطة للمشرتكني وعلى الفرتة املعنية املعرب عنها 

بالشهور )12 شهرا(. 



أسماء مجال 
األنترنيت 

».ma«

بلغت حظرية أسماء املجال »ma.«، عند 31 ديسمرب 2017، 67.082 اسم مجال، من ضمنهم 16.002 تسجيال جديدا. ويسجل 

سوق أسماء مجال األنرتنيت »ma.« نموا سنويا تناهز نسبته 10%، يف حني كان عدد أسماء املجال املسجلة ال يتجاوز 25.920 

اسم مجال سنة 2007.

عالوة على ذلك، فإن النسبة املتوسطة لتجديد أسماء املجال »ma.« بلغت 81%، مع اإلشارة إىل أن متوسط العمر السم مجال 

ma. يصل إىل خمس سنوات.

ومن جانب آخر، تم قيد 86% من أسماء املجال »ma.« من طرف أشخاص يقيمون بداخل املغرب، فيما وصل عدد مقدمي خدمة 

»ma.« املصرح بهم واملعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت اثني وأربعني مقدم خدمة عند متم سنة 2017.

الميداني البحث 
السنوي بخصوص التجهيزات

المعلومات  واستعمال تكنولوجيات 
واالتصال

قامت الوكالة بنشر النسخة الرابعة عشر للبحث السنوي لتجميع مؤشرات تكنولوجيات املعلومات واالتصال لدى األسر واألفراد. ويعد هذا العمل ثمرة تعاون وثيق مع كل من وزارة الصناعة 

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واملندوبية السامية للتخطيط، حيث يهدف هذا البحث إىل معرفة 

مستوى التجهيز واستعمال تكنولوجيات املعلومات باملغرب وتتبع تطورهما.

وحتى يتسنى الحصول على نتائج موثوق بها، تمت إعادة تصور وتصميم املنهجية التي سيتم اتباعها لتجميع هذه املؤشرات بتشاور مع املندوبية السامية للتخطيط. وهكذا تم اعتماد منهجية 

أخذ العينات االحتمالية )Echantillonnage probabiliste( التي همت حوالي 12.000 أسرة وفرد. كما تمت إضافة مؤشرات جديدة يف االستمارة التي تم توزيعها خالل البحث امليداني لهذه 

السنة من أجل التطرق لبعض األسئلة والجوانب التي تهم الشركاء املؤسساتيني.

تعميم الهاتف الذكي وخدمة االنترنيت :

- بلغت نسبة تجهيز األفراد بالهاتف املتنقل 99,8%، سواء تعلق األمر بالوسط الحضري أو الوسط القروي. كما بلغ العدد املتوسط لألفراد الذين يتوفرون على هاتف متنقل داخل األسر 3,9 فرد.

- يمتلك زهاء 92% من األفراد الذين تتجاوز أعمارهم خمس سنوات هاتفا متنقال، 73% من ضمنهم يتوفرون على هاتف ذكي. أما بالنسبة لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 5 و39 سنة 

فهم يحتلون الريادة من حيث امتالك الهواتف الذكية، بنسبة تقارب %80.

- تجاوزت حظرية الهواتف الذكية مستوى 22,6 مليون وحدة.

- تستعمل نسبة 86% من األفراد الذين تتجاوز أعمارهم خمس سنوات والذين يتوفرون على هاتف ذكي، هذا األخري لإلبحار يف شبكة األنرتنيت، حيث يقدر عددهم بزهاء 19,6 مليون فرد.

- تستعمل نسبة 93% من األفراد الذين يتوفرون على الهواتف الذكية التطبيقات املتنقلة. ويظهر هذا األمر جليا بالوسطني الحضري والقروي.
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بالحواسيب التجهيز 

يف سنة 2017، تمتلك ست أسر من أصل عشرة حاسوبا و/أو لوحة إلكرتونية. ويتعلق األمر بزيادة فاقت 6% مقارنة مع سنة 2016. بالنسبة للفرتة الزمنية املمتدة ما بني سنة 2010 و2017، 

بلغت الزيادة زهاء %72. 

• تلج سبع أسر من أصل عشرة إىل شبكة األنرتنيت )ثمانية أسر من أصل عشرة بالوسط الحضري وأسرة واحدة من أصل اثنتني بالوسط القروي(، أغلبيتها من خالل هاتفهم املتنقل )بالنسبة 

لــ 66,5% من األسر(.

• يستعمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة األنرتنيت بداخل أسرة واحدة من أصل اثنتني.

• يصرح 75% من اآلباء بمراقبة أطفالهم عند استعمال خدمة األنرتنيت. غري أن أزيد من سبعة آباء من أصل عشرة يصرحون بأنهم ال يتوفرون على الوسائل املالئمة ملواكبة هذه املراقبة.

المستعملون يقضون أوقاتا أكثر أمام شبكة األنترنيت

•  من حيث عدد مستعملي األنرتنيت، يتموقع املغرب فوق املتوسط الدولي بقرابة ثمان نقط )ترتبط 54% من الساكنة الدولية بشبكة األنرتنيت(.

• يلج مستعمالن لألنرتنيت من أصل ثالثة يوميا إىل شبكة االنرتنيت.

• يلج زهاء ثالثة مستعملي األنرتنيت من أصل عشرة إىل شبكة األنرتنيت مرة واحدة يف األسبوع على األقل.

• يقضي قرابة نصف مستعملي االنرتنيت أزيد من ساعة أمام هواتفهم املتنقلة للولوج إىل شبكة األنرتنيت.

• تفضل الغالبية الكربى من مستعملي األنرتنيت اللجوء إىل الربط املتنقل خصوصا يف الوسط القروي.

المواقع االجتماعية

• ولج 94,3% من مستعملي األنرتنيت البالغة أعمارهم ما بني خمس سنوات وأكثر )أي 18,5 مليون مستعمل( إىل املواقع االجتماعية خالل األشهر الثالثة األخرية من سنة 2017.

• يشارك 98,4% من مستعملي األنرتنيت البالغة أعمارهم ما بني خمس عشرة وأربعة وعشرين سنة يف املواقع االجتماعية.

• تلج ثمانية أشخاص من أصل عشرة يوميا إىل املواقع االجتماعية، حيث يخصص نصف هذا العدد أكثر من ساعة واحدة لهذا النشاط.

المخاطر المرتبطة باألمن فيما يخص الخدمات عبر الخط

• 21,4% من األفراد فقط واعون بمخاطر استعمال األنرتنيت وليست لديهم أدوات الوقاية. وال يبالي مستعملو األنرتنيت املغاربة بمسائل أمن نظم املعلوميات وحماية املعطيات.

• ال يحمي قرابة 76% من األفراد أنفسهم من مخاطر األنرتنيت ألنهم يجهلون وجود آليات الحماية.
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 مذكرة
 للتوجهات

 العامة في أفق
2018

االتصاالت  قطاع  تنمية  لمواصلة  العامة  للتوجهات  مذكرة  ركزت 

العديد  تعزيز  ضرورة  على   )NOG 2018(  2018 سنة  أفق  في 

المنافسة  تطور  على  آثار  من  لها  لما  نظرا  التقنين  رافعات  من 

المشروعة بمختلف فروع أسواق االتصاالت. وتتمحور هذه الرافعات، 

بالخصوص، حول اقتسام البنيات التحتية وتقسيم الحلقة المحلية 

أسعار  تأطير  وتبسيط  الخدمات  وجودة  الهاتفية  األرقام  وحمل 

التقسيط وتفعيل المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي 

.)PNHD( جدا
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المحلية  الحلقة  تقسيم 
الفرعية  المحلية  والحلقة 

التصاالت المغرب
همت،  للمواصالت،  العامة  الشبكات  ومستغلي  الوكالة  بني  ما  مشاورات  فتح  تم  املحلية،  الحلقة  تقسيم  عملية  لتحسني 

بالخصوص، مراجعة الكيفيات املرتبطة بالعروض التقنية والتعريفية ملختلف أنواع التقسيم )املادي واالفرتاضي والسيل الرقمي(. 

وقد تم، خالل سنة 2017، تحسني هذه العروض على الشكل التالي:

• انخفاض تعريفات بعض الخدمات التي تخص تقسيم الحلقة املحلية؛

• تقليص اآلجال؛

• مراجعة بعض الكيفيات التقنية والعملية ملختلف أنواع تقسيم الحلقة املحلية.

وتشجيعا منها ملقاربة استباقية، طلبت الوكالة من املتعهدين البدالء موافاتها برأيهم بخصوص التحسينات الواجب إدراجها على 

عروض الجملة لعملية تقسيم الحلقة برسم سنة 2018.

الولوج إلى منشآت الهندسة المدنية التصاالت 
المغرب

طلبت الوكالة من اتصاالت املغرب توضيح وتحسني عرضها املتعلق باقتسام البنيات التحتية للهندسة املدنية.

وعليه، فقد تمت مراجعة العرض ونشره من طرف اتصاالت املغرب مع إدخال تعديالت هامة عليه، همت باألساس ما يلي :

• تبسيط الكيفيات التقنية والتعريفية املرتبطة بالولوج إىل الدعامات الهوائية )األعمدة( لشبكة التوزيع التابعة التصاالت املغرب؛

• تخفيض تعريفة تقديم املعلومات الضرورية والقواعد الهندسية للولوج إىل الهندسة املدنية التصاالت املغرب؛

• إضافة العرض املتعلق بخدمة حفر الغرف الوسيطة وتحسني بعض الكيفيات العملية والتعريفية الخاصة به.

غري أن هاتني الرافعتني ال زالتا لم تؤثرا على هذا القطاع من السوق، ذلك أن عدد الخطوط املقسمة لم يتجاوز 2000 خط، يف حني أن طول منشآت الهندسة املدنية املقتسمة لم يتعد 60 كيلومرتا.

2017
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الربط البيني/إنهاء المكالمات
قررت الوكالة، خالل شهر مارس 2017، إرساء نظام تنظيمي التماثلي إلنهاء املكاملات املتنقلة. وقد اتخذ هذا القرار عقب املشاورات التي بوشرت، منذ شهر نوفمرب 2016، مع مستغلي 

الشبكات العامة للمواصالت بخصوص تعريفات إنهاء املكاملات يف الشبكات الثابتة واملتنقلة. ويأخذ هذا القرار باالعتبار، أيضا، تحليل وضعية األسواق ونتائج عمليات التدقيق التنظيمي. إن 

إرساء هذه الالتماثلية له ما يربره بحكم استمرارية االختالالت ما بني التعريفات املطبقة على الحركة الهاتفية بداخل نفس الشبكة )On-Net( وتلك املطبقة على نفس الحركة بني مختلف 

الشبكات )Off-Net( ملختلف املتعهدين.

أما بخصوص تعريفات الربط البيني الثابت والرسائل النصية القصرية، فإنها ظلت محتفظة بمستوياتها منذ سنة 2016.

قاعدة المعطيات الممركزة لحمل األرقام 
الهاتفية

بتشاور مع املتعهدين املعنيني باألمر، أطلقت الوكالة، يف شهر أكتوبر سنة 2016، استشارة تروم انتقاء مقدم خدمات إلنشاء قاعدة معطيات ممركزة لحمل األرقام الهاتفية وذلك، تطبيقا ملذكرة 

للتوجهات العامة ملواصلة تنمية قطاع االتصاالت يف أفق 2018. 

فعقب دراسة العروض املقدمة يف هذا الشأن من طرف لجن التقييم املتكونة من أعضاء ينتمون إىل كل من الوكالة ومستغلي الشبكات العامة للمواصالت، تقرر، خالل شهر يونيو 2017، رفض 

نتائج االستشارة وذلك، لكون العروض املالية التي تقدم بها املرتشحون غري منسجمة.

ملناقشة  املتعهدين  مع  االجتماعات  من  بعقد سلسلة  الوكالة  قامت  الغرض،  ولهذا  االستشارة.  ملف  على  التعديالت  بعض  اقرتاح  مع  استشارة جديدة  اإلعالن عن  على  االتفاق  تم  كما 

التحسينات املراد إدخالها على هذا امللف )النظام، دفرت التحمالت املتعلق باملواصفات التقنية والوظيفية للقاعدة املذكورة، العقد...(. 

من جهة أخرى، أعطت لجنة تدبري الخدمة األساسية للمواصالت، بتاريخ 20 ديسمرب 2017، موافقتها على تمويل جزء فقط من التكاليف التي لها عالقة بالقاعدة السالفة الذكر. وعليه، فإنه 

سيتم اإلعالن عن االستشارة املتعلقة بإحداث واستغالل قاعدة املعطيات املمركزة لحمل األرقام الهاتفية يف غضون سنة 2018.

أما فيما يتعلق باألرقام، فقد بلغت طلبات حمل األرقام الهاتفية الثابتة التي تمت االستجابة لها 24.418 مقابل 19.294 طلبا خالل السنة املاضية. وتنحو طلبات حمل األرقام الهاتفية املتنقلة 

نفس املنحى التصاعد حيث بلغت 382.957 طلبا مستجابا مقابل 287.848 طلبا خالل سنة 2016.

وتجب اإلشارة إىل أن هذه الرافعة التقنينية املتعلق بحمل األرقام الهاتفية تتحسن شيئا فشيئا، السيما فيما يتعلق باحرتام آجال معالجة طلبات حمل األرقام من طرف املتعهدين.

وفيما يتعلق بنسبة رفض طلبات حمل األرقام، فقد تراجعت من 28% يف نهاية سنة 2016 إىل 16% يف متم سنة 2017.
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4 •1  التتبع التنظيمي والقانوني
توصلت الوكالة، خالل سنة 2016، وعالجت العديد من الطلبات الواردة من الشركات ومقدمي الخدمات الخواص تتعلق باإلطار التنظيمي املطبق يف مجال تقديم واستغالل بعض 

خدمات االتصاالت )نظام متعهدي الشبكات االفرتاضية املتنقلة )MVNO(، خدمة الصوت عرب بروتوكول األنرتنيت )VOIP( والحسابات من نوع SIP، وأنرتنيت األشياء(.

وبالنسبة ملشروع قانون رقم 121-12 الذي يغري ويتمم بموجبه القانون رقم 24-96 املتعلق بالربيد واملواصالت، فقد تم اتخاذ التدابري الضرورية من أجل عرضه، قصد الدراسة، على 

أنظار مجلس النواب.

4 •2  تـعــريـــف األســـواق الخـاصـة وتعييـن
       المتعهديــن المؤثـريــن

بلغ القرار رقم ANRT/DG/N°13/14 بتحديد الئحة األسواق الخاصة لسنوات 2015 و2016 و2017 أجله. وتطبيقا ألحكام املادة 15 من املرسوم رقم 2-97-1025 املتعلق بالربط البيني لشبكات 

املواصالت، أنجزت الوكالة دراسة من أجل مراجعة قائمة األسواق الخاصة. 

وعقب هذه املشاورات، أعلنت الوكالة، يف شهر ديسمرب 2017، عن استشارة دعت فيها هؤالء املتعهدين موافاتها بمالحظاتهم بخصوص قائمة األسواق الخاصة املقرتحة ملدة ثالث سنوات 

وكذا طريقة تقييم نفوذ وتأثري املتعهدين وااللتزامات املطبقة على كل سوق. ومن املتوقع أن يُتَخذ هذا القرار خالل نصف السنة األول من سنة 2018، حيث يهدف إىل القيام بمراجعة 

شاملة لبعض األسواق من أجل موائمتها مع األسواق األوروبية. 

4 •3  عمليات التدقيق التنظيمي للمتعهدين
تعد عمليات تدقيق الحسابات التنظيمية عبارة عن دراسة معمقة لطرق احتساب التكاليف والعائدات والنتائج بالنسبة للمتعهد. وتتم هذه الدراسة وفق أحكام املرسوم رقم 1026-97-2 

املتعلق بالشروط العامة الستغالل الشبكات العامة للمواصالت.

لقد أنجزت الوكالة، خالل سنة 2017، بمساعدة مكتب خربة مختص، تدقيق تكاليف وعائدات ونتائج كل من اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوبوريت، برسم سنة 2013 وذلك، طبقا 

ملقتضيات القرار رقم ANRT/DG/N°08/12 الصادر بتاريخ 06 ديسمرب 2012 بتحديد قوائم اسرتداد التكاليف واملداخيل التنظيمية. وتتيح هذه القوائم تأطري مهمة التدقيق بغية الحصول 

على نظرة شاملة ومرجعية بخصوص التكاليف واملداخيل والعائدات وعناصر الشبكة لكل متعهد على حدة. مما يتيح تقليص الفوارق بخصوص قواعد احتساب وتخصيص التكاليف فيما 

بني املتعهدين.

ومكنت هذه املهمة من:

• التحقق من التحوالت التي طالت نظام احتساب التكاليف مقارنة مع سنة 2012؛

• دراسة التطورات التي همت الشبكات واملنتجات التي يستغلها املتعهدون؛

• تحليل للتكاليف والعائدات من أجل املصادقة على التعريفات بالجملة وبالتقسيط التي تمكن من التحقق من احرتام مبدأ توجيه التعريفات نحو التكاليف؛

• التحقق من صحة مساهمات مستغلي الشبكات العامة للمواصالت برسم املهام العامة للدولة واملساهمة املالية برسم سنة 2013.

وتأسيسا على أشغال التدقيق، فإن قوائم التكاليف والعائدات والنتائج لكل من اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت، برسم السنة املنتهية بتاريخ 31 ديسمرب 2013، يف مجملها 

ويف جميع جوانبها الجوهرية، مطابقة مع مقتضيات القانون رقم 24-96 ومراسيمه التطبيقية وكذا مقتضيات القرار رقم ANRT/DG/N°08/12 الصادر بتاريخ 06 ديسمرب 2012.
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  4 •4  عملية تحديد هوية مشتركي الهاتف 
المتنقل

طبقا ألحكام القرارين رقم 14/03 و13/13، يوجه املتعهدون الشاملون )اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت(، بشكل فصلي، إىل الوكالة املعطيات املتعلقة بتطور تحديد هوية 

مشرتكي الهاتف املتنقل. وتمكن هذه العملية، بشكل دقيق، من معاينة تطور:

• تحديد هوية املشرتكني يف الهاتف املتنقل بالنسبة لتفعيل بطاقات SIM الجديدة؛

• عدد الحاصلني على أكثر من بطاقة SIM واحدة؛

• وجود بطاقات SIM مجهولة الهوية مع تقييد استعمال الخدمات )النداءات الصادرة، تعبئة رصيد املكاملات الهاتفية، خدمات الرسائل النصية القصرية(.

ولتحسني آليات تحديد هوية املشرتكني وبتشاور مع املتعهدين، يرتقب أن تتم مراجعة الكيفيات الحالية على أن تهم ما يلي:

• عملية االشرتاك والشروط املسبقة لتفعيل بطاقات SIM؛

• قاعدة املعطيات املعلوماتية وجودة املعطيات؛

• إخبار العموم؛

• تبسيط مسطرة تحديد الهوية؛

• تصفية مخزون البطاقات مجهولة الهوية.
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4 •5  معالجة الشكايات
                  تضاعف عدد الشكايات، خالل سنة 2017، حيث تجاوز مائتي )200( شكوى مقابل مائة خالل سنة 2016، حيث صدرت نسبة تناهز 90% منها عن الزبناء الخواص، فيما 

صدرت نسبة 10% املتبقية عن الزبناء املهنيني.

وتتضمن الشكاوى، التي تتم معالجتها، التظلمات التي تتوصل بها الوكالة مباشرة وكذا التظلمات املتوصل بها عن طريق بوابة خدمة املستهلك، التي تدبرها وزارة الصناعة واالستثمار 

والتجارة واالقتصاد الرقمي. وتهم شكاوى وتظلمات املستهلكني، باألساس، املشاكل املرتبطة بجودة خدمة األنرتنيت أو بحمل األرقام الهاتفية.

4 •6  تدبير طيف الترددات 
نسخة جديدة من المخطط الوطني للترددات

تمت املصادقة من طرف املجلس اإلداري للوكالة على مخطط وطني جديد للرتددات بتاريخ 20 ديسمرب 2017، بعد املوافقة عليه من لدن الهيئات املعنية بتاريخ 03 أكتوبر 2017.

ويأخذ هذا املشروع، الذي قامت الوكالة بإعداده تطبيقا ألحكام املرسوم رقم 2-16-800، بعني االعتبار التوجهات الدولية واإلقليمية يف مجال االتصاالت الراديوية والتحيينات التي أدخلت 

على نظام االتصاالت الراديوية من طرف املؤتمر العاملي األخري لالتصاالت الراديوية الذي دخلت وثائقه الختامية حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2017.

وتخص التعديالت الرئيسية التي أدخلت على املخطط الوطني للرتددات النقاط التالية:

• تخصيص شريط الرتددات 700 ميغاهريتز )694-790 ميغاهريتز( للهاتف املتنقل ما عدا خدمة املالحة الجوية املتنقلة ابتداء من 30 يونيو 2019، مع تأمني البث اإلذاعي التلفزي يف شريط 

470-694 ميغاهريتز. 

• تخصيص عاملي لشريط الرتددات 1092,3-1087,7 ميغاهريتز لخدمة املالحة الجوية املتنقلة )R( بواسطة الساتل )أرض نحو فضاء( لتيسري تتبع الرحالت الجوية على الصعيد العاملي 

بالنسبة للطريان املدني.

 )4G( منح ترددات الخدمات المتنقلة في إطار تراخيص الجيل الرابع
ممنحت الوكالة، خالل سنة 2017، سعة ترددات قدرها 5 ميغاهريتز –مزدوج )Duplex( لكل متعهد يف شريط 800 ميغاهريتز لفائدة متعهدي شبكات االتصاالت املتنقلة من الجيل الرابع 

الثالثة )اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت(. وقد بوشرت هذه العملية وفقا لبنود دفاتر التحمالت لرتاخيص الجيل الرابع )4G( إلحداث واستغالل شبكات عامة للمواصالت 

تستعمل تكنولوجيا متنقلة من الجيل الرابع )4G( املمنوحة لهؤالء املتعهدين.

كما أجريت تجارب قبلية من طرف متعهدي شبكات االتصاالت املتنقلة من الجيل الرابع يف شريط 800 ميغاهريتز بغية تقييم جودة الخدمة ومخاطر التداخالت املحتملة يف مختلف 

الشبكات، حيث أفضت هذه التجارب إىل نتائج استحسنها املتعهدون الثالثة.

تخصيص الترددات
عالجت الوكالة، خالل سنة 2017، عدة طلبات تخصيص ترددات ملختلف املستعملني وعلى رأسهم املتعهدون الوطنيون لالتصاالت بـأكثر من 2500 وصلة هريتزية جديدة مرخص لها. كما 

تم منح املئات من أذون إحداث و/أو تغيري الشبكات الراديوكهربائية املستقلة لفائدة اإلدارات واملؤسسات العمومية واملقاوالت.

وعالجت الوكالة، من جانب آخر، عدة طلبات تخص االستعمال املؤقت للرتددات لتغطية أحداث تجري فوق الرتاب الوطني، حيث تم تسليم املئات من األذون.

وبخصوص متعهدي االتصال السمعي البصري، فبعد دراسة الطلبات املقدمة من طرف الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري )HACA(، أعطت الوكالة موافقتها على تخصيص أكثر من 

ستني ترددا للبث اإلذاعي الصوتي والعشرات من الرتددات لفائدة نشر البث الرقمي األرضي.

التنسيق الدولي في مجال الترددات
همت ملفات التنسيق الدولي للرتددات املعالجة من طرف الوكالة، خالل سنة 2017، باألساس ما يلي:

• ما يناهز 2500 طلب تنسيق متعلق بأنظمة الخدمات األرضية والفضائية، تم تبليغها إىل االتحاد الدولي لالتصاالت؛

• أزيد من 400 طلب متعلق بالتنسيق الثنائي للرتددات؛

• تبليغ االتحاد الدولي لالتصاالت ب 160 محطة للسفن وبتخصيص 468 ترددا وطنيا، 360 منهم للتلفزة الرقمية األرضية )TNT( وما يقارب 60 للبث اإلذاعي الصوتي ذي التشكيل 

الذبذبي FM الذي يستوجب حماية على الصعيد الدولي والقيد بالجذاذة الدولية املرجعية للرتددات؛

• معالجة العشرات من حاالت تشويش الرتددات للبث اإلذاعي.
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التنسيق الثنائي للترددات
بتشاور مع الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، شرعت الوكالة، خالل سنة 2017، يف عملية استعمال أمثل ملخطط ترددات التلفزة الرقمية األرضية على الشريط 694-470 ميغاهريتز. 

ويف هذا الصدد، عقدت الوكالة اجتماعات من أجل التنسيق الثنائي مع كل من اسبانيا والربتغال. كما نظمت، تحت رعاية االتحاد الدولي لالتصاالت، اجتماعات متعددة األطراف مع 

الدول املجاورة قصد التنسيق فيما يخص املحطات التلفزية الرقمية األرضية املقامة يف املنطقة الحدودية.

باإلضافة إىل ما ذكر، تم التنسيق بخصوص تخصيص أزيد من 400 تردد عن طريق املراسالت اإللكرتونية.



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

á«FÉHô¡cƒjOGQ äGõ«¡Œá«aôW äGó©e

565

306

783 777

261 250

696 697

190 241

636

212

908

180

918

194

1033

175

1144

136

1284

111

1844

2413

178

163

28

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

100

200

300

400

500

600

700

320

415

512 503 474 501
530

609 627 638

AGóæ````dG õcGô```e

4 •7  جودة الخدمة
                 تقوم الوكالة بحمالت منتظمة لقياس مؤشرات جودة الخدمة بواسطة عينات ذات داللة. وهمت حمالت املراقبة، خالل سنة 2017، 120.000 مكاملة هاتفية صوتية )من 

الجيلني الثاني والثالث( و40.500 رسالة نصية قصرية و70.000 قياس للمعطيات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع. وتهم هذه املؤشرات خدمات الهاتف ومعطيات األنرتنيت 

للشبكات املتنقلة للمتعهدين الثالثة: اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت. 

فيما يخص الخدمات الصوتية من الجيلني الثاني والثالث، تم إنجاز القياسات بخمس وعشرين مدينة وخمس طرق سيارة وعشر طرق وطنية وخمس محاور سككية. أما بالنسبة 

لقياسات املعطيات من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، فقد تم إنجازها يف خمس وعشرين مدينة وخمس طرق سيارة وخمس محاور سككية.

إجماال، فإن النتائج آخر حملة تم القيام بها تربز ما يلي:

• على نسبة تزيد عن 52% من عينات املدن، كانت نسبة النجاح8 تفوق العتبات الواردة يف دفاتر تحمالت املتعهدين؛

• أزيد من 23% من املدن التي شملتها عمليات القياس سنة 2017 عرفت تحسنا قياسا مع سنة 2016.

وبالنسبة لألنرتنيت املتنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع، فإن القياسات أبانت عن تحسنات جد كبرية ال سيما ما يخص صبيب الوصلة الهابطة )Down Link(. وقد 

أكدت الدراسات الدولية التي تم القيام بها بخصوص تقييم األنرتنيت املتنقل، خالل سنة 2017، هذه التحسنات. كما تؤكد هذه الدراسات التموقع الجيد للمغرب على املستوى اإلقليمي 

)منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( وعلى املستوى القاري يف مجال صبيب األنرتنيت املتنقل.

4 •8  أذون وتصاريح 
                  عرف عدد التصاريح الجديدة للخدمات ذات القيمة املضافة، املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت خالل سنة 2017، انخفاضا سنويا قدره 17%، حيث بلغ 160 

تصريحا مقابل 193 تصريحا يف سنة 2016.

ويعزى هذا االنخفاض إىل تراجع عدد نوادي األنرتنيت بسبب منافسة عروض األنرتنيت املتنقل. وهكذا، تقلصت الحظرية اإلجمالية، يف متم سنة 2017، لتبلغ 2110 تصريحا.

مراكز النداء بالمغرب
تواصل سوق مراكز النداء تطورها، حيث ارتفع عدد مراكز النداء املصرح بها ليصل، عند 31 ديسمرب 2017، 638 مركز نداء، أي ما يوازي الضعف مقارنة مع سنة 2008.

بالرغم من تموقع عدة مدة مغربية جديدة يف هذه السوق، إال أن مدينة الدار البيضاء تظل القبلة املفضلة إلقامة هذه املراكز.

تطور عدد مراكز النداء المصرح بها

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي

8 نسبة النجاح: تعترب املكاملة ناجحة عندما يتم االتصال عند املحاولة األوىل ويستمر دقيقتني بدون انقطاع. ويحصل على النسبة بقسمة عدد املكاملات الناجحة على مجموع النداءات املنجزة.
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رخصة المحطات الراديوكهربائية
يتطلب استغالل كل محطة راديوكهربائية تقام على متن السفن أو الطائرات، باملغرب، الحصول مسبقا على رخصة وذلك، تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وقد عالجت 

الوكالة، خالل سنة 2017، ما يقارب من 2000 طلب يخص السفن وأزيد من 200 طلب بالنسبة للطائرات.

اختبارات الحصول على شهادة الراديو
يخضع استعمال التجهيزات الراديوكهربائية لالتصال على متن خطوط املالحة الجوية أو البحرية أو يف إطار خدمة الهواة، للحصول مسبقا على شهادة مشغل راديو. ولهذا الغرض، تنظم 

الوكالة سنويا اختبارات ملنح شهادة الراديو. وقد تم، خالل سنة 2017، تنظيم دورة اختبار سلمت، على إثرها، ثمان وعشرين شهادة.

الموافقة على التجهيزات
تعترب املوافقة املسبقة9 للوكالة ضرورية بالنسبة لكل املعدات الطرفية املعدة للربط بالشبكة العامة للمواصالت وللمعدات الراديو كهربائية سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصالت أم ال.

وتتيح هذه املوافقة من التحقق من مطابقة هذه املعدات للمواصفات التقنية وللمعايري الوطنية و/أو الدولية.

وإجماال، فقد تمت املوافقة من لدن الوكالة على ما يناهز 2600 معد جديد، خالل سنة 2017، من ضمنهم أكثر من 2400 معدا راديوكهربائيا.

المعدات الراديوكهربائية والمعدات الطرفية الموافق عليها 
من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي 9 املادتان 15 و16 من القانون رقم 24.96 املتعلق بالربيد واملواصالت.
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 4 •9   مراقبة أنشطة االتصاالت
مراقبة المطابقة للشبكات الراديوكهربائية المستقلة

تروم مراقبة املطابقة للشبكات الراديوكهربائية املستقلة التحقق من احرتام الخصائص التقنية املضمنة بالرخص املسلمة يف شريط ترددات معني )الشبكات الراديوكهربائية ومحطات البث اإلذاعي...(.

ويف املجموع، تمت مراقبة أزيد من عشرين شبكة راديوكهربائية مستقلة خالل سنة 2017.

مراقبة الشبكات الراديوكهربائية المصرح بإلغائها
يسمح هذا النوع من املراقبة بالتحقق من وجود إرسال بالشبكات امللغاة من عدمه من خالل القيام بتحليل الطيف الرتددي/مسح للرتددات. وقد تم، خالل سنة 2017، إلغاء خمس عشرة 

شبكة راديوكهربائية مستقلة يف العديد من املدن، ولم يثبت، من خالل عمليات املراقبة املنجزة، أي استعمال للرتددات امللغاة.

معالجة حاالت التشويش
تخص معالجة حاالت التشويش إيجاد حل ملشكل التداخالت الذي يمكن أن تؤثر على الشبكات الراديوكهربائية. وتمت، خالل سنة 2017، معالجة ما يناهز أربعني شكاية، 75% منها 

تخص الهاتف املتنقل األرضي.

وبالنسبة لجميع الشكايات التي تمت معالجتها، فقد تم التوصل إىل معرفة وتحديد مصادر التشويش وإيجاد حل ملشاكل التداخالت.

معالجة الشكايات المتعلقة بآثار اإلشعاعات على الصحة
تلقت الوكالة، خالل سنة 2017، أزيد من ثالثني شكاية تخص آثار اإلشعاعات الصادرة عن بعض محطات االتصاالت على الصحة. وقد كانت هذه الشكايات، موضوع، قياسات تقنية بعني 

املكان، تم، على إثرها، إخبار املشتكني بالنتائج املتوصل إليها.

وبالنسبة ملجمل القياسات التي تم إنجازها بعني املكان، كانت قيم الحقول الكهرومغناطيسية املتحصل عليها على إثر هذه القياسات أقل بكثري من القيمة القصوى املحددة بمقتضى دورية 

وزير الصحة رقم 21 الصادرة بتاريخ 22 مايو 2003.

وتبدى الوكالة استعدادها الكامل ملعالجة جميع الشكايات التي تتوصل بها يف هذا اإلطار بمجرد تنصيب وتشغيل املحطات األساسية املعنية التي تبلَُّغ بها.

آلية تتبع تغطية الشبكات المتنقلة
يف إطار اآللية التي أرستها الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من أجل تتبع تغطية الشبكات العامة للمواصالت املتنقلة، تم القيام بالتدابري التالية خالل سنة 2017:

• التحقق من وضعية تغطية الجماعات الرتابية، موضوع الشكايات. وهكذا، فقد تم التوصل ومعالجة خمس عشرة  شكاية تهم أزيد من مائة وخمسني جماعة؛

• معالجة طلبات تأهيل التغطية النظرية )الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع( املتوصل بها من بعض املؤسسات العمومية )أزيد من ألفي وستمائة نقطة GPS تم تأهيلها(؛

• مراقبة تغطية وجودة الشبكات املتنقلة بأهم املوانئ البحرية املغربية.

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي



".ma" 67.082حظرية أسماء املجال

16.002عدد التقييدات الجديدة يف سنة 2017

".ma" 81%نسبة تجديد أسماء املجال

86%أصحاب أسماء املجال "ma." املقيمني باملغرب

".ma" 6 سنواتالعمر املتوسط السم املجال

77%أسماء املجال ذات االرتباط بخدمة املراسالت اإللكرتونية و/أو موقع الويب مشغل

)com,.net.( املوجهة نحو مواقع الويب تحت تمديدات أخرى .ma 74%مواقع الويب

98%أسماء مجال مسجلة بخادمني DNS على األقل

DNS 19,82%أسماء املجال املتوافقة مع اإلصدار 6 لربتوكول األنرتنيت بالنسبة لخوادم

7,33%أسماء املجال املتوافقة مع اإلصدار 6 لربتوكول األنرتنيت بالنسبة لخوادم املراسالت

3,25%أسماء املجال املتوافقة مع اإلصدار 6 لربتوكول األنرتنيت بالنسبة لخوادم الويب

42عدد مقدمي خدمةma 10. املصرح بهم لدى الوكالة
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".ma" 4 •10  تدبير أسماء المجال

أرقام ألسماء المجال "ma." في 2017

".ma"  مخطط التواصل للترويج ألسماء المجال
للتشجيع على استعمال أسماء املجال "ma."، وضعت الوكالة مخططا تواصليا، يخص باألساس، تصميم شريط فيديو قصري وبثه عرب قنوات الصحافة اإللكرتونية.

تنظيم دورات تكوينية تخص اإلصدار السادس من برتوكول 
DNSSECاألنترنيت و

نظمت الوكالة، خالل سنة 2017، دورات تدريبية تهم اإلصدار السادس من برتوكول األنرتنيت وتمديدات السالمة لنظام اسم املجال )DNSSEC11 (، بشراكة مع املديرية العامة ألمن نظم 

املعلومات.

وقد خصصت الدورة التكوينية األوىل لتدبري املوارد الرقمية لألنرتنيت واإلصدار السادس من برتوكول األنرتنيت، بتنسيق مع AFRINIC )السجل اإلفريقي لعناوين برتوكول األنرتنيت(، حيث 

كانت الغاية من ذلك تحسيس املشاركني بالشح والنقص الذي يعرفه اإلصدار الرابع لربوتوكول األنرتنيت ومساعدتهم على إعداد شبكاتهم للتحول واستعمال اإلصدار السادس لربوتوكول 

األنرتنيت.

أما بخصوص الدورة التكوينية الثانية، فإنها خصصت لـــ DNSSEC بتنسيق مع هيئة األنرتنيت لألسماء واألرقام املخصصة ICANN(12( ، بهدف فهم واستيعاب هذا التمديد، والسيما كيفية 

اشتغاله، من أجل اكتساب هذا التطور التكنولوجي واستعماله بشكل أفضل لفائدة أنرتنيت أكثر أمانا.

 .".ma" وقد استفاد من هاتني الدورتني التكوينيتني أزيد من ستني مشاركا ينتمون إىل إدارات عمومية ومتعهدي الشبكات العامة للمواصالت أو مقدمي خدمات

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي

.DNS ومن الهجومات مثل إفساد ذاكرة التخزين املؤقت لنظام DNS تم إنشاؤه قصد الوقاية من نقاط ضعف نظام DNS يتعلق األمر بتمديد لربوتوكول :-Domain Name System Security Extensions –DNSSEC( 11  تمديدات السالمة لنظام اسم املجال

.www.icann.org انظر )CCTLD( والرموز الوطنية GTLD 12  هيئة األنرتنيت لألسماء واألرقام املخصصة هي منظمة أمريكية غري ربحية مسؤولة عن تخصيص الفضاءات وعناوين برتوكول األنرتنيت وضمان التنسيق وإدارة أسماء املجال من املستوى األول بالنسبة للرموز العامة
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المعهد 
الوطني للبريد 

والمواصالت

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي
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المعهد 
الوطني للبريد 

والمواصالت

تكوين  للمعهد:  الطريق  خارطة 
المهندسين

خارطة طريق  المعهد  اعتمد  وقد  االبتكارات.  وثيرة  وفق  الرقمية  المهن  تتطور بشكل سريع 

تمكنه من التموقع باعتباره مدرسة عليا ذات مرجعية في المجال الرقمي فيما يخص التكوين 

بتكوين  الخاص  العرض  نجد  الخارطة،  هذه  في  الرئيسية  المشاريع  ضمن  ومن  والبحث. 

يشمل  جديد  بعرض  المعهد  تقدم   ،2018-2019 الدراسي  للدخول  فبالنسبة  المهندسين. 

المعلوماتية  الهندسة  حول  تتمحور  التي  الحالية  الثالثة  المسالك  محل  لتحل  مسالك  سبعة 

الجديد  العرض  هذا  ويالئم  المعلومات.  تكنولوجيات  تدبير  وهندسة  االتصاالت  وهندسة 

والبنيات  المعطيات  كميادين  المهمة  الميادين  لتغطية  السوق  وحاجيات  الجديدة  التوجهات 

التحتية والخدمات الرقمية أو أيضا التحول الرقمي للمنظمات.

بشكل واضح، تروم خارطة الطريق هاته:

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي
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إيجاد تموقع للمعهد باعتباره مدرسة عليا مرجعية في المجال الرقمي
يعد املعهد فاعال رئيسيا يف مجال التكوين على جميع املستويات الوطنية واإلقليمية، يف خدمة تنمية املجال الرقمي وطنيا وإفريقيا. ولتحقيق ذلك، تم إطالق مسالك جديدة لتكوين 

املهندس ابتداء من الدخول الدراسي 2018-2019: 

ولإلشارة، فإن سلك مهندس الدولة عرف، منذ سنة 2007، تطورا قارا بالنسبة لعدد الطلبة املقبولني. 

خارطة الطريق: البحث والتطوير
على مستوى البحث، اعتمد املعهد مواضيع تتالءم واألولويات الوطنية واالسرتاتيجيات القطاعية وحاجيات املقاوالت. 

وترتكز هذه املواضيع، بشكل كلي، على مقاربة باملشاريع التي لها ارتباط بالنظم والشبكات الكربى، بالثقة الرقمية وبالرقمنة وبمعالجة املعطيات الضخمة.

إجماال، ترتكز اسرتاتيجية املعهد يف مجال البحث على املحاور ذات األولوية التالية:

• الصناعة : مشاريع البحث والتطوير بالنسبة للمسالك التكنولوجية جد املتقدمة: السيارات املرتبطة باألنرتنيت، الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف بالصناعة 0.4 ...
• الفالحة : مشاريع البحث والتطوير بخصوص تحسني مردودية الزراعة، مراقبة الزراعات بواسطة الساتل...

• الطاقة : مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالنجاعة الطاقية والطاقة املتجددة وشبكات الطاقة الذكية والعدادات الذكية...
• النقل واللوجستيك : مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالتحسني األمثل للوجستيك واملحطات الرئيسية واملوانئ واملرائب الذكية لوقوف السيارات.

التعاون الدولي
فيما يخص التعاون الدولي، عقد املعهد عدة شراكات اسرتاتيجية مع مؤسسات بحث أجنبية ذات سمعة دولية لتطوير املشاريع الثنائية.

وتهم هذه الشراكات الدول التالية: تونس والواليات املتحدة األمريكية وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

تكوينات في مجال األمن السيبراني
 

ماستر األمن السيبراني
يهدف ماسرت األمن السيرباني، الذي هو ثمرة شراكة ما بني الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت واملديرية العامة ألمن نظم املعلومات )DGSSI( التابعة إلدارة الدفاع الوطني، إىل تمكني 

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي
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املستفيدين من كفاءات خاصة يف مجال حكامة نظم املعلومات واألمن السيرباني والتحول الرقمي. تدوم مدة هذا املاسرت، املعتمد من لدن وزارة التعليم العالي، أربعة وعشرين )24( شهرا، مع 

أوقات دراسة مرنة. خالل سنة 2017، تم تسجيل املئات من األشخاص يف هذا املاسرت.

ماستر األمن السيبراني وتكنولوجيات الويب
ُأعْلِن عن املاسرت املتخصص يف األمن السيرباني وتكنولوجيات الويب، املعتمد من طرف لجنة مؤتمر املدارس العليا بفرنسا )C.G.E France(، يف نسخته الجديدة، يف شهر مارس 2017، 

بشراكة مع معهد IMT ATLANTIQUE. وتم تسجيل أحد عشر طالبا، بالنسبة للنسخة األوىل التي امتدت على فرتة مرنة تقدر بأربعة وعشرين شهرا باملعهد. وفتح هذا التكوين يف وجه األطر 

ذات املستويات التالية: بكالوريا + 5 وبكالوريا + 4 وبكالوريا + 3 )باإلضافة إىل ثالث سنوات من التجربة املهنية( من خريجي مؤسسات التعليم العالي العمومي أو الخاص، الراغبني يف 

تعميق معارفهم يف ميدان التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال.

 ويتناول هذا املاسرت تعقد التقنيات املرتبطة الويب )WEB(، وتباين تعقد شبكات املقاوالت وكذا االستعماالت الجديدة للويب ولألمن السيرباني، دون إغفال تأمني املعطيات الضخمة وأمن 

الحوسبة السحابية.

)CEIT( إطالق مركز تكنولوجيات المعلومات
أصبح مركز تكنولوجيات املعلومات، الذي هو ثمرة تعاون بني كل من املغرب والهند، جاهزا للعمل. ويقدم هذا املركز عروضا للتكوين تمنح على إثرها شهادة بشكل مجاني، لفائدة املرتشحني 

املغاربة الحاصلني على دبلوم بكالوريا 2+ يف امليادين العلمية والتقنية. ويجرى التكوين، الذي يتم باللغة اإلنجليزية، بداخل املركز باملجمع التكنولوجي )تكنوبارك( بالدار البيضاء.

وعند متم سنة 2017، تم تسجيل أزيد من خمسني مستفيدا يف تكوينات تتعلق بتطوير JAVA وإدارة نظام LINUX وتدبري الشبكات وتدبري املشاريع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.

وللتذكري، كان إحداث مركز تكنولوجيات املعلومات باملجمع التكنولوجي )تكنوبارك(، موضوع اتفاق موقع بني وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة الشؤون الخارجية 

الهندية، يف إطار التعاون االقتصادي ما بني البلدين. وتروم هذه البادرة تدعيم الجهود يف مجال التكوين املستمر يف ميدان تكنولوجيات املعلومات.

وتجدر اإلشارة إىل أن هذا املركز يمتد على مساحة تبلغ ستمائة مرت مربع ويتوفر على املوارد والبنيات التحتية املالئمة لحاجيات التكوين وفق أجود املعايري.

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي



06

36

الـتـعـــاون
الدولـي

2017
الـتـقـريـر
الـسـنـوي



37

الـتـعـــاون
الدولـي

خالل سنة 2017، شاركت الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت يف 

تم  التي  التكوين  وورشات  والندوات  االجتماعات  من  العديد 

تنظيمها من لدن االتحاد الدولي لالتصاالت يف إطار مجموعات 

العمل التابعة له.

ونذكر هنا دورة مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت لسنة 2017، 

الدولي  لالتحاد   )Telecom World( االتصاالت  عالم  وندوة 

العاملي لتنمية االتصاالت.   الجنوبية واملؤتمر  لالتصاالت بكوريا 

الدولي  الخامس عشر لالتحاد  امللتقى  الوكالة يف  كما شاركت 

املعلومات  وتكنولوجيات  االتصاالت  لالتصاالت حول مؤشرات 

واالتصال عرب العالم.

كما تشارك الوكالة بفاعلية كبيرة في أشغال االتحاد الدولي لالتصاالت، حيث تتابع باهتمام كبير الدراسات المتعلقة، 

)5G(، وبوضع  الخامس  الجيل  فيما يخص  وبالتحديد،  المستقبلية،  الراديوكهربائية  التكنولوجيات  أساسا، بتطوير 

آليات حديثة لتتبع جودة الخدمة بالنسبة شبكات االتصاالت وتتبع مؤشرات تكنولوجيات المعلومات واالتصال.

الوكالة في اجتماعات وندوات نظمتها المجموعات اإلقليمية للضبط والتقنين، من ضمنها الشبكة  أيضا، شاركت 

المعلومات  وتقنية  االتصاالت  تنظيم  لهيئات  العربية  والشبكة   )FRATEL( االتصاالت  لتنظيم  الفرنكوفونية 

.)EMERG( وشبكة هيئات تنظيم االتصاالت األوروبية ولحوض البحر األبيض المتوسط )AREGNET(

السنة  إلى  الولوج  لمباراة  الثالثة  الدورة   ،2017 سنة  الوكالة،  أطلقت  فقد  جنوب-جنوب،  التعاون  يخص  فيما  أما 

اإلفريقية،  للدول  المنتمين  المترشحين  لفائدة  والمواصالت  للبريد  الوطني  بالمعهد  المهندس  سلك  من  الثانية 

الوسطى،  إفريقيا  وجمهورية  وبوروندي  وبوركينافاسو  البنين  دول  إلى  ينتمون  مترشحين  عشرة  قبول  تم  حيث 

لمتابعة دراستهم لمدة سنتين جامعيتين.

وباإلضافة إلى ذلك، نظمت الوكالة الدورة الثانية لندوة بخصوص تقوية الكفاءات والمقدرات حول موضوع "ضبط 

يمثلون  وأطر  ثالثة وعشرون مشاركا من مسؤولين  الحدث مشاركة  عرف هذا  بإفريقيا"، حيث  االتصاالت  وتنظيم 

إفريقيا  والكاميرون وجمهورية  البنين وبوركينافاسو  إفريقيا:  بلدا  اثني عشر  إلى  ينتمون  االتصاالت  هيئات تنظيم 

الوسطى والكوت ديفوار وجيبوتي والغابون والنيجر والتشاد والتوغو وجزر القمر ومدغشقر.

وبخصوص التعاون الثنائي، استقبلت الوكالة وفود عدة دول إفريقية جاءت لالطالع على التجربة المغربية في مجال 

االتصاالت. وفي المجموع، زار الوكالة اثنا وثالثون فردا، يمثلون هيئات تنظيم االتصاالت لدول: الكاميرون والكوت 

ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي وغينيا والسنغال وجزر القمر.

من جهة أخرى، وقعت الوكالة مذكرة تفاهم مع نظيرتها لجمهورية إفريقيا الوسطى، وكالة ضبط وتنظيم االتصاالت. 

كما قامت بتمديد اتفاقيات التعاون التي تربطها مع هيئتي تنظيم االتصاالت لدولتي البنين وبوركينافاسو.
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النصوص التنظيمية المعتمدة بالقطاع برسم 
سنة 2017

اعتمدت الوكالة، خالل سنة 2017، القرارات التالية:

فبراير   15 لــ  الموافق   1438 األولى  17 جمادى  بتاريخ   17/01 رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

2017 المتعلق بكيفيات تسجيل أسماء مجال اإلنترنت »MA.« التي تضم حروفا مشددة )AVEC DES ACCENTS(. وقد تم 

نشر هذا القرار بالموقع اإللكتروني للوكالة. ؛

إنهاء  تعريفات  بتحديد   2017 فبراير   28 بتاريخ  صادر   17/02 رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

حركات الربط البيني في شبكات االتصاالت الثابتة والمتنقلة للمتعهدين اتصاالت المغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت؛

التقنية  بالعروض  يتعلق   2017 08 مارس  بتاريخ  17/03 صادر  رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

التصاالت  الفرعية  المحلية  والحلقة  المحلية  للحلقة  المكونة  المادية  التحتية  البنيات  إلى  للولوج  الجملة  لسوق  والتعريفية 

المغرب؛

• قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصالت رقم 17/04 صادر بتاريخ 08 مارس 2017 يتعلق بعرض بالجملة لولوج 

منشآت الهندسة المدنية التصاالت المغرب؛

التقني والتعريفي  2017 يتعلق بالعرض  08 مارس  17/05 صادر بتاريخ  المواصالت رقم  لتقنين  للوكالة  العام  المدير  • قرار 

المتعلق بسوق إنهاء المكالمات الثابتة وبسوق بالجملة للوصالت المؤجرة التصاالت المغرب؛

التقني  بالعرض  يتعلق   2017 مارس   08 بتاريخ  صادر   17/06 رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

والتعريفي المتعلق بالشبكة المتنقلة التصاالت المغرب؛

التقني  بالعرض  يتعلق   2017 مارس   08 بتاريخ  صادر   17/07 رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

والتعريفي المتعلق بسوق إنهاء الرسائل النصية القصيرة لميدي تليكوم؛

المتعلق  والتعريفي  التقني  بالعرض  يتعلق   2017 مارس   08 بتاريخ  صادر   17/08 رقم  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

بسوق إنهاء الرسائل النصية القصيرة لوانا كوربوريت؛

مفتوح  بإعالن  يتعلق   2017 مايو   25 بتاريخ  صادر   17/09 رقم  المواصالت  لتقنين  الوطنية  للوكالة  العام  المدير  قرار   •

للترشيحات لشغل منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصالت. تم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للمملكة.
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