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عز الدين املنت�رص بالله

يوا�سل قطاع االت�ساالت ديناميته القوية كما ي�سهد على ذلك الولوج 

واالنرتنت  الال�سلكية  املكاملات  وت�سجل  املتنقل،  الهاتف  اإىل  املكثف 

طفرة حقيقية بحيث اأ�سبحت ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من احلياة اليومية 

بخ�سو�ش  الوعود  كل  اليوم،  االت�ساالت،  قطاع  ويج�سد  للمواطنني 

خلق  �سيما  وال  اخلدمات  اإىل  الولوج  ودميقراطية  والتفاعل  االندماج 

الرثوات لفائدة امل�ستعملني والفاعلني وقطاعات اأخرى لتنمية البالد.

وهذه الدينامية االيجابية هي نتيجة، باخل�سو�ش، لرافعات التنظيم 

وال�سبط التي مت تفعيلها من طرف الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت 

االأ�سواق  تطوير  وكذا  وامل�رشوعة  احلقيقية  املناف�سة  اإذكاء  اأجل  من 

واال�ستعماالت والتكنولوجيات.

االأنرتنيت  �سنة  اعتربت  التي   ،2015 �سنة  امل�سجلة  االأرقام  وتوؤكد 

املتنقل  االنرتنت  خدمة  �سجلت  بحيث  التوجه  هذا  بامتياز،  املتنقل 

منوا �سنويا جتاوز %45 وتقارب حظرية امل�سرتكني يف خدمة االنرتنت 

14،5 مليون م�سرتك مع نهاية �سنة 2015 كما بلغت ن�سبة النفاذ 
اإىل %42،75 من ال�ساكنة، وهذا ميثل رقما قيا�سيا. ويعزى هذا النمو 

اإىل دينامية االنرتنت املتنقل الذي بلغت حظرية امل�سرتكني فيه قرابة 

13،34 مليون م�سرتك خالل �سنة 2015، اأي بزيادة ن�سبتها 48،5% 
خالل �سنة واحدة.

اأما فيما يخ�ش الهاتف املتنقل، فاإن حظرية امل�سرتكني يف هذه اخلدمة 

ا�ستقرت حول 43 مليون م�سرتك عند متم �سنة 2015، وبن�سبة نفاذ 

خدمات  ا�ستعمال  عرفها  القوية  الدينامية  نف�ش   .127،27% قدرها 

الهاتف املتنقل.

ومع جميء الرقمنة والتقارب بني االت�ساالت واالنرتنت واملجهودات 

التي تبذلها ال�سلطات العمومية لتقلي�ش الهوة الرقمية، دخل القطاع 

ذلك  على  وكمثال  والتحديات  بالفر�ش  مليء  جديد  منو  �سلك  يف 

التحول الرقمي للمجتمع واالقت�ساد الوطني.

مذكرة  جاءت  بالقطاع،  الفاعلني  لكل  وا�سحة  روؤية  والإعطاء 

حيث   ،2018 اأفق  يف  القطاع  تنمية  ملوا�سلة  العامة  بالتوجهات 

حددت هذه املذكرة، التي هي مبثابة خارطة الطريق، اأهداف طموحة 

من حيث االأن�سطة واال�ستعماالت. فهناك العديد من الور�سات املهيكلة 

واال�سرتاتيجية التي تندرج يف هذا االإطار، �ستعطى لها االنطالقة ابتداء 

القطاع  وحترير  املناف�سة  تعزيز  االأن�سطة  وتروم   .2016 �سنة  من 

واال�ستثمارات، ال�سيما يف البنيات التحتية واالبتكار، وكذا الولوج اإىل 

بت�رشيع  خا�ش  اهتمام  اإيالء  �سيتم  كما  العرو�ش.  وتنويع  اخلدمات 

الن�رش الفعلي للمخطط الوطني لتنمية ال�سبيب العايل والعايل جدا 

وبتقا�سم احللقة املحلية وباقت�سام البنيات وبحمل االأرقام الهاتفية 

وكذا بتح�سني اخلدمات املوجهة ل�سوق املقاولة.

ويجدد اأعوان الوكالة، التي باملنا�سبة ن�سيد بالعمل الذي يقومون به 

اإىل حد ال�ساعة، عزمهم على رفع هذه التحديات.



تقديم الواكلة الوطنية 
لتقنين المواصالت
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الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت هي موؤ�س�سة عمومية تتوىل تقنني 

احلكومة  رئي�ش  لدى  اإحداثها  مت  باملغرب،  االت�ساالت  قطاع  و�سبط 

وتتمتع بال�سخ�سية املعنوية وباال�ستقالل املايل.

القانون  الأحكام  تطبيقا   1998 �سنة  من  فرباير  يف  الوكالة  اأحدثت 

رقم 24.96 املتعلق بالربيد واملوا�سالت كما وقع تغيريه وتتميمه 

املهام  القانون  هذا  حدد  وقد   .2004 ل�سنة   55.01 رقم  بالقانون 

جمال  يف  احلكومية  ال�سيا�سة  تفعيل  الأجل  الوكالة  اإىل  املوكولة 

االت�ساالت وباخل�سو�ش حتديث وتنمية القطاع.

واقت�سادية  )قانونية  اأن�سطة  اأقطاب  ثالثة  اإىل  املهام  هذه  وتق�سم 

وتقنية( تروم خدمة امل�ستعمل وتنمية اقت�ساد املعرفة النفتاح البالد 

واندماجها يف االقت�ساد العاملي.

ويف هذا االإطار، ت�سهر الوكالة على احرتام تطبيق القانون، وال �سيما 

و�رشيفة  �سليمة  مناف�سة  �سمان  �ساأنها  من  التي  القواعد  تر�سيخ 

على  اأي�سا  ت�سهر  كما  االت�ساالت.  �سوق  م�ستوى  على  الفاعلني  بني 

ذلك،  اإىل  اإ�سافة  وتطويرها.  االت�ساالت  خدمات  اإىل  الولوج  تعميم 

التابعة  النادرة  املوارد  بع�ش  تدبري  الدولة،  الوكالة، حل�ساب  تتوىل 

دافعة لتنمية قطاع  الرتددي. وباعتبارها قوة  العام، كالطيف  للملك 

بتكوين  كذلك،  الوكالة،  تعنى  الوطني،  امل�ستوى  على  االت�ساالت 

وتاأهيل املوارد الب�رشية واإنعا�ش البحث العلمي يف هذا املجال. كما 

تقوم الوكالة، �سنويا وب�سفتها موؤ�س�سة م�سوؤولة اجتماعيا، مببادرات 

مواطنة واجتماعية لها ارتباط بالقطاع الذي تديره.

مراجعة االإطار الت�رشيعي والتنظيمي :

وتتميم  بتغيري   121.12 رقم  قانون  م�رشوع  باإعداد  الوكالة  قامت 

الت�رشيعي  االإطار  ومالئمة  حتديث  اإىل  يرمي   24.96 رقم  القانون 

والتنظيمي الذي يحكم القطاع مع التطورات التنظيمية والتكنولوجية. 

املجل�ش  طرف  من  عليه  وامل�سادقة  امل�رشوع  هذا  درا�سة  متت  وقد 

احلكومي بتاريخ 03 يناير 2014 وكذا جمل�ش الوزراء بتاريخ 20 

يناير 2014. ويوجد حاليا قيد الدرا�سة اأمام جمل�ش النواب.



تطـــور سوق 
االتـصـــاالت
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يوؤكد تطور املوؤ�رشات الرئي�سية للقطاع �سنة 2015، اإجماال، تطور الولوج واال�ستعمال خلدمات االت�ساالت باملغرب. وتبني هذه املوؤ�رشات، باخل�سو�ش، 

اأن �سنة 2015 كانت �سنة االنرتنت، وال�سيما االنرتنت املتنقل.

فبن�سبة منو �سنوي يفوق %45، قاربت حظرية امل�سرتكني يف خدمة االإنرتنت 14،5 مليون م�سرتك، لت�سل ن�سبة نفاذها اإىل %42،75 من ال�ساكنة، وهي 

رقم قيا�سي. ويعزى هذا النمو اإىل دينامية عرو�ش االنرتنت املتنقل، وباخل�سو�ش اخلدمات التي تزاوج بني ال�سوت واملعطيات، ال �سيما بعد حت�سني 

حمتوى العرو�ش بدون التزام. واإىل غاية متم �سنة 2015، عرفت حظرية االإنرتنت املتنقل )ال�سوت + املعطيات( ارتفاعًا جتاوز ن�سبة %63 خالل �سنة 

واحدة.

اأما بالن�سبة للهاتف املتنقل، فقد عرف، بدوره، دينامية قوية على م�ستوى ا�ستعمال اخلدمات التي يوفرها. وهكذا، بلغت احلركة الهاتفية ال�سوتية 

املتنقلة ال�سادرة 52،87 مليار دقيقة بر�سم �سنة 2015، م�سجلة بذلك ارتفاعا يناهز ن�سبة %10 باملقارنة مع �سنة 2014. ويف املقابل، �سجل �سوق 

الهاتف الثابت تراجعا، يعك�ش، على اخل�سو�ش، تغري طريقة اال�ستهالك من حيث االإقبال التدريجي على الهاتف املتنقل بدل الهاتف الثابت، ملا يوفره 

من امتيازات عديدة، اأهمها احلركية املطلقة.

واإجمااًل، فاإن اإقبال ال�ساكنة املتزايد على خدمات االت�ساالت مرده اإىل االنخفا�ش املالحظ لالأ�سعار، باخل�سو�ش يف �سوقي الهاتف املتنقل واالإنرتنت.
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رواج الهاتف الثابت (باملاليني)نسبة نفاذ رواج الهاتف الثابت

الهاتف الثابت

لل�سنة اخلام�سة على التوايل، يوا�سل �سوق الهاتف الثابت تراجعه. فقد بلغ عدد امل�سرتكني يف احلظرية الإجمالية 2،22 مليون م�سرتك �سنة 2015، مقابل 

2،43 مليون م�سرتك خالل �سنة 2014، اأي برتاجع قدره %11 خالل �سنة واحدة. وهكذا، فقد انخف�ست ن�سبة نفاذ الهاتف الثابت اإىل %6،57 يف نهاية 
�سنة 2015، مقابل %7،5 خالل �سنة 2014.

 

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

تطور ح�سرية ون�سبة النفاذ اإىل الهاتف الثابت



الهاتف الثابت بتنقل محدود (باملاليني)الهاتف الثابت الكالسيكي (باملاليني)
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1,07% 1,35% 1,45% 1,67% 2,67% 3,88% 4,50% 5,35% ح�سة املخادع 
العمومية1

2.222.370 2.487.738 2.924.861 3.279.054 3.566.076 3.749.364 3.516.281 2.991.158 العدد االأ�سلي خلطوط 
الهاتف الثابت

التطور ال�سنوي وتوزيع حظرية الهاتف الثابت

ويعزى هذا الرتاجع، بالأ�سا�ض، اإىل انخفا�ض يف حظرية امل�سرتكني يف خدمة الهاتف الثابت بتنقل حمدود التي بلغ عددها 470.344 خطا، والتي متثل 

ن�سبتها، �سنة 2015، اأزيد بقليل من %21 فقط من حظرية الهاتف الثابت.  

اأ�سا�سا، اأن ح�سة امل�سرتكني املقيمني قد تراجعت لفائدة امل�سرتكني املهنيني.  بح�سب نوعيتهم، يتبني من توزيع امل�سرتكني يف حظرية الهاتف الثابتـ 

وبالرغم من ذلك، فاإن امل�سرتكني املقيمني يو�سلون تربعهم على �سدارة ال�سوق، وب�سكل كبري، بن�سبة %78، اأمام امل�سرتكني املهنيني )%21( واملخادع 

الهاتفية )1%(.

 املخادع الهاتفية امل�ستعملة لل�سبكة الثابتة.
1
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احلركة الصادرة املرسلة (مباليني الدقائق)
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لزالت "ات�سالت املغرب" توا�سل هيمنتها على �سوق الهاتف الثابت. واإىل غاية نهاية 2015، فاإنها متتلك ن�سبة %71،24 من ح�سة ال�سوق، متقدمة 

على "وانا كوربوريت" )%26،73( وعلى "ميدي تيلكوم" )2،03%(.

 انخفا�سًا ملمو�سًا 
2
وعلى غرار الرتاجع امل�سجل يف حظرية امل�سرتكني يف الهاتف الثابت، عرفت احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة عن الهاتف الثابت

مقارنة مع �سنة 2014، حيث بلغت 3.493 مليون دقيقة �سنة 2015، بانخفا�ض قدره %11 خالل �سنة واحدة.
 

ويو�سح الر�سم البياين التايل تطور احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة للهاتف الثابت باملغرب :

* ابتداء من �سنة 2007، يطابق هذا الرقم احلركة ال�سادرة عن ال�سبكات الثابتة والثابتة بتنقل حمدود. غري اأن ال�ستعمال املتو�سط ال�سادر عن كل زبون 
  عرف ارتفاعا طفيفا قدره %2 ليبلغ 124 دقيقة �سهريا �سنة 2015، مقابل 121 �سنة 2014.

3
للخدمة الثابتة

تطور احلركة الهاتفية ال�سادرة للهاتف الثابت

تطور اال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون للهاتف الثابت

*

 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.
2

  يح�سل على ال�ستعمال املتو�سط ال�سادر عن كل زبون يف ال�سبكة الثابتة بق�سمة احلركة ال�سادرة الثابتة املعرب عنها بالدقائق على احلظرية املتو�سطة للم�سرتكني يف اخلدمة الثابتة للفرتة املعتربة املعرب عنها   
3

      بال�سهور )12 �سهرا(.
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  ارتفاعًا، فقد حت�سن هذا العائد بن�سبة %17 بحيث انتقل من 0،91 درهم 
4
كما تعرف اأ�سعار مكاملات الهاتف الثابت، التي تقا�ض بالعائد املتو�سط للدقيقة

)دون احت�ساب الر�سوم( للدقيقة مع نهاية �سنة 2015 اإىل 0،78 درهم �سنة 2014.

خالل �سنة 2015، عرف عدد امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل انخفا�سًا طفيفا، حيث بلغت حظرية امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل 43،08 مليون م�سرتك 

عند نهاية �سنة 2015، مقابل 44،11 مليون م�سرتك عند متم �سنة 2014، اأي بانخفا�ض قدره اأزيد بقليل من 2%.

اأما ن�سبة نفاذ الهاتف املتنقل، فقد تراجعت، لكنها ظلت جد مهمة، حيث ا�ستقرت يف حدود %127،27 مع نهاية �سنة 2015، بدل من %132،96 �سنة 

.2014

تطور العائد املتو�سط للدقيقة يف ال�سبكة الثابتة

 الهاتف المتنقل

  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 
4
 

ال�سوتية ال�سادرة على احلركة ال�سادرة املعرب عنها بالدقائق.
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 حظيرة الهاتف املتنقل (باآلالف  )نسبة النفاذ للهاتف املتنقل

42,48 %

31,89 %
25,63 %

ميدي تليكوماتصاالت املغربوانا كوربوريت

تطور ون�سبة نفاذ الهاتف املتنقل

ح�س�ش �سوق الهاتف املتنقل للمتعهدين الثالثة )دجنرب 2015( 

%42،48 من حظرية امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل متبوعة مبيدي تيلكوم )31،89%(  2015، متتلك ات�سالت املغرب ن�سبة  اإىل غاية متم �سنة 

و"وانا كوربوريت" )25،63%(.



حظيرة وانا كوربوريت
باآلالف

حظيرة اتصاالت املغرب حظيرة ميدي تليكوم
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الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثاني

ويو�سح الر�سم البياين االآتي النمو الف�سلي حلظرية امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل بح�سب كل متعهد خالل 2015 :

ب�سكل اإجمايل، مل يعرف توزيع امل�سرتكني يف خدمتي الهاتف املتنقل بالأداء امل�سبق وبالأداء الالحق، خالل �سنة 2015، تغيرياً ملمو�سًا، بحيث يظل 

الأداء امل�سبق مهيمنًا يف �سوق الهاتف املتنقل بن�سبة %93،81 من حظرية امل�سرتكني عند متم �سنة 2015، مع تراجع طفيف قدره %1 مقارنة مع �سنة 

2014 التي �سجلت ن�سبة %94،73. ويف�رس هذا الرتاجع بازدياد عدد امل�سرتكني يف خدمة الهاتف املتنقل بالأداء الالحق، م�سجلني، بذلك، منوا �سنويا 
يناهز %15، مقابل انخفا�ض قدره %3 يف عدد امل�سرتكني يف خدمة الهاتف املتنقل بالأداء امل�سبق.

ويو�سح الر�سم البياين التايل النمو الف�سلي، خالل �سنة 2015، حلظرية امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل بح�سب نظام الفوترة :

التطور الف�سلي لتوزيع حظرية الهاتف املتنقل بر�سم �سنة 2015 )امل�سبق/الالحق(
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احلركة الصوتية الصادرة مباليني الدقائق
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احلركة الهاتفية للرسائل القصيرة املرسلة بواسطة الهاتف املتنقل (مباليني الوحدات) 

  52،87 مليار دقيقة خالل �سنة 2015، م�سجلة بذلك ارتفاعًا ناهز %10 مقارنة مع �سنة 2014.
5
بلغت احلركة الهاتفية ال�سوتية للهاتف املتنقل ال�سادرة

ويبني الر�سم البياين التايل تطور احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة للهاتف املتنقل منذ �سنة 2005 :

  بن�سبة قاربت %16 لتبلغ زهاء 16،6 مليار وحدة خالل �سنة 2015.
6
وباملقابل، انخف�ست حركة الر�سائل الن�سية الق�سرية ال�سادرة

ويو�سح الر�سم البياين التايل التطور ال�سنوي حلركة الر�سائل الن�سية الق�سرية.

تطور احلركة الهاتفية ال�سوتية ال�سادرة للهاتف املتنقل

تطور حركة الر�سائل الن�سية الق�سرية ال�سادرة عرب الهاتف املتنقل

 توافق احلركة ال�سوتية ال�سادرة جمموع الدقائق امل�ستهلكة خالل �سنة واحدة من طرف زبناء جميع متعهدي ال�سبكات املتنقلة.
5

 توافق حركة الر�سائل الن�سية الق�سرية جمموع الر�سائل الن�سية الق�سرية املر�سلة خالل ال�سنة من طرف زبناء جميع متعهدي ال�سبكات املتنقلة.
6
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 ، ما بني متم �سنتي 2014 و2015، بن�سبة %10 ليبلغ 101 دقيقة. ويعزى 
7
ارتفع ال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر عن كل زبون يف ال�سبكة املتنقلة

هذا الرتفاع اإىل ال�ستعمال املتو�سط امل�سجل يف الأداء الالحق الذي ارتفع بن�سبة %22 لي�سل اإىل 591 دقيقة لكل زبون �سهريا. اأما بالن�سبة اإىل الأداء 

امل�سبق، فاإنه حت�سن ب�سكل طفيف بن�سبة %1 ليبلغ 72 دقيقة لكل زبون �سهريًا.

 
8
اإ�سافة اإىل ذلك، متيزت �سنة 2015 بانخفا�ض �سعر املكاملات املتنقلة التي تقا�ض بالعائد املتو�سط للدقيقة  بن�سبة %16. وقد بلغ هذا العائد املتو�سط

.2014 0.32 درهم دون احت�ساب الر�سوم للدقيقة عند نهاية �سنة  2015، مقابل  0.27 درهم دون احت�ساب الر�سوم للدقيقة، عند نهاية �سنة 

تطور اال�ستعمال املتو�سط ال�سهري ال�سادر لكل زبون عرب الهاتف املتنقل

تطور العائد املتو�سط للدقيقة يف ال�سبكة املتنقلة

   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 
7
 

امل�سرتكني يف الهاتف املتنقل وللفرتة املعتربة املعرب عنها بال�سهور )12 �سهرا(..

    يح�سل على العائد املتو�سط لدقيقة واحدة من املكاملات اأو ما يعرف بالإجنليزية )ARPM: Average Revenue Per Minute(، بق�سمة رقم املعامالت دون 
8

احت�ساب الر�سوم للمكاملات ال�سوتية ال�سادرة على احلركة ال�سادرة املعرب عنها بالدقائق.
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حظيرة اإلنترنت (باآلالف)نسبة نفاذ اإلنترنت
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 االنـترنت

يوا�سل �سوق الإنرتنت منحاه الت�ساعدي بن�سبة منو �سنوي قدرها اأزيد من %45 وبحظرية م�سرتكني تقرب 14،5 مليون م�سرتك عند متم �سنة 2015. 

وقد انعك�ست اإيجابًا هذه النتائج على ن�سبة نفاذ خدمة الإنرتنت التي بلغت %42،75 من ال�ساكنة مع نهاية �سنة 2015.

ويربز الر�سم البياين التايل تطور الولوج اإىل �سبكة االإنرتنت باملغرب الذي حقق طفرة مهمة ما بني �سنتي 2013 و2015.

تطور ون�سبة نفاذ خدمة االإنرتنت



اإلنترنت املتنقل
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من   92% تفوق  بح�سة  ال�سوق  على  املتنقل  الإنرتنت  م�سرتكو  يهيمن 

احلظرية الإجمالية للم�سرتكني يف خدمة الأنرتنيت عند نهاية �سنة 2015، 

مقابل زهاء %90 خالل ال�سنة التي ما قبلها. وقد بلغ عدد امل�سرتكني يف 

بارتفاع  اأي   ،2015 �سنة  م�سرتك  مليون   13،34 زهاء  الأنرتنيت  خدمة 

�سنة  نهاية  عند  امل�سجلة  م�سرتك  ماليني   9 مع  مقارنة   ،48،5% قدره 

2014. وهذا ما يدلل على تطور هذا النوع من الولوج باملغرب. 
واإىل غاية متم دي�سمرب 2015، بلغ عدد امل�سرتكني يف اخلدمة التي تزاوج 

 93،69% 12.49 مليون م�سرتك، ميثلون ن�سبة  بني ال�سوت واملعطيات 

 .2014 �سنة  نهاية  عند   85،19% مقابل  املتنقل،  الإنرتنت  حظرية  من 

املعطيات  نوع  املتنقل من  الإنرتنت  امل�سرتكني يف خدمة  بلغ عدد  فيما 

فقط »Data Only«                    م�سرتك، اأي بن�سبة %6،13 من احلظرية 

الإجمالية لالأنرتنت املتنقل، بدل من %14،81 عند نهاية 2014.

الإنرتنت  �سبكة  اإىل  الولوج  كذلك،  حت�سن،  املتنقل،  الإنرتنت  على  عالوة 

بوا�سطة ADSL، حيث عرفت حظرية امل�سرتكني يف خدمة الأنرتنيت من 

%15، منتقال من  �سنويًا جتاوز  2015، منواً  �سنة  ADSL، خالل  نوع 

1.131.694 م�سرتك. اإىل   2014 982.829 م�سرتك �سنة 
ومتثل خطوط ADSL ذات �سبيب 4 ميغابايت يف الثانية وما فوق ن�سبة 

%99،89 من احلظرية الإجمالية خلدمة الإنرتنت بوا�سطة ADSL عند 
متم �سنة 2015. 

االإنرتنت بح�سب نوع  التايل توزيع امل�سرتكني يف خدمة  البياين  الر�سم  ويربز 

الولوج :

ظل ال�رسيط العابر الدويل اخلا�ض بالأنرتنت قاراً يف 450 جيغابايت يف 

ال�سهرية  للفاتورة املتو�سطة  بالن�سبة  اأما   .2015 �سنة  الثانية عند نهاية 

23 درهم )دون احت�ساب  ، فقد انتقلت من 
9
لكل زبون يف خدمة الإنرتنت

�سنة  متم  عند  درهم   24 اإىل   ،2014 �سنة  زبون،  لكل  �سهريا  الر�سوم( 

.4% اأي بارتفاع قدره   ،2015
وباملقابل، وبالن�سبة لالإنرتنت املتنقل، فقد انخف�ست هذه الفاتورة بن�سبة 

%6، حيث بلغت 17 درهما )دون احت�ساب الر�سوم( �سهريا لكل زبون عند 
نهاية 2015، مقابل 18 درهما عند متم �سنة 2014.

وفيما يخ�ض خدمة الإنرتنت من نوع ADSL، فقد ارتفعت هذه الفاتورة 

قليال لتنتقل من 93 اإىل 94 درهم )دون احت�ساب الر�سوم( يف ال�سهر لكل 

زبون، اأي بزيادة �سنوية قدرها 1%.  

تطور ون�سبة نفاذ االإنرتنت

تطور الفاتورة املتو�سطة ال�سهرية لكل زبون يف �سبكة االإنرتنت

 يح�سل على الفاتورة املتو�سطة ال�سهرية لكل زبون بق�سمة رقم املعامالت دون احت�ساب الر�سوم اخلا�ض بخدمة الإنرتنت على احلظرية املتو�سطة للم�سرتكني يف خدمة 
9
 

الإنرتنت وللفرتة املعتربة املعرب عنها بال�سهور )12 �سهرا(.

841.366
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» .ma « أسماء النطاق 

يتوطد تطور اأ�سماء جمال الإنرتنت »ma.«، حيث بلغ عددها، عند متم �سنة 2015، 59.138 ا�سم جمال، مقابل 54.450 ا�سم جمال عند نهاية �سنة 

اأي بن�سبة منو تناهز%9.   ،2014

» .ma « تطور اأ�سماء النطاق

توزيع حظرية اأ�سماء جمال االإنرتنت » ma. « بح�سب التمديدات



دراسة بخصوص تجهيز واستعمال 
تكنولوجيات االعالم واالتصال من 

طرف الأسر
تقوم الوكالة �سنويا باإجناز درا�سة تتعلق بولوج وا�ستعمال تكنولوجيات 

الرئي�سية  املوؤ�رسات  حول  املعلومات  جمع  بهدف  والت�سال  الإعالم 

من  والت�سال  الإعالم  تكنولوجيات  وا�ستعمال  وولوج  جتهيز  بخ�سو�ض 

لدن الأ�رس والأفراد باملغرب.

وتتكون ال�ساكنة امل�ستهدفة من كل من الأ�رس املقيمة بالو�سطني احل�رسي 

والقروي والتي تتواجد م�ساكنهم باملناطق املربوطة بال�سبكة الكهربائية 

بن�سبة  الأ�رس  من  العظمى  الغالبية  لدى  معمما  املتنقل  الهاتف  اأ�سبح 

%99،6. واإجمال، فاإن التجهيز بالهاتف املتنقل عرف �سبه ركود خالل 
�سنة 2015، حيث اإن ن�سبة %94،4 من الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما 

بني 12 و65 �سنة تتوفر على هاتف متنقل. وقد بلغت هذه الن�سبة 97،1% 

يف الو�سط احل�رسي و%89،8 يف الو�سط القروي. اأما ن�سبة الأفراد الذين 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 12 و65 �سنة الذين يتوفرون على بطاقتني من 

نوع SIM واأكرث، فاإنها ا�ستقرت، بحيث انتقلت من %13،3 �سنة 2014، 

اإىل %13،7 �سنة 2015.

ويف �سنة 2015، فاإن اأزيد من ن�سف الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 

12 و65 �سنة واملتوفرين على جهاز هاتف متنقل ميلك هاتفا ذكيا واحدا 
على الأقل. وي�سجل هذا املوؤ�رس ارتفاعا بينا، بحيث انتقل من %38،2 �سنة 

.2015 %54،7 �سنة  اإىل   ،2014
ويقدر عدد الهواتف الذكية امل�ستعملة باملغرب، باملقارنة مع ال�ساكنة التي 

ال�سنوات  الثابت يف تراجع م�ستمر خالل  الأ�رس بالهاتف  اإن معدل جتهيز 

اأ�رس   )04( اأربع  بني  من  واحدة  اأ�رسة  من  اأقل  بن�سبة  الأخرية،  ال�ستة 

)%22،3(. كما اأن زهاء �سبع )07( اأ�رس من �سمن ع�رس )10( قد �رسحت 

بعدم حاجتها للهاتف الثابت، نظرا لتوفرهم على هاتف متنقل. يف حني، 

ثابت  هاتف  جهاز  على  املتوفرة  غري  الأ�رس  من   7،2% ن�سبة  �رسحت 

خالل �سنة 2015، توفرت %54،8 من الأ�رس على جهاز حا�سوب اأو لوحة 

 )69،5%( احل�رسي  الو�سطني  بني  ما  الن�سبة  هذه  وتختلف  اإلكرتونية. 

اأكرث  على  تتوفر  الأ�رس  ن�سف  من  يقرب  ما  اأن  كما   .)26،3%( والقروي 

توا�سل  اآخر،  �سعيد  على  واحدة.  اإلكرتونية  لوحة  اأو  واحد  حا�سوب  من 

اللوحات الإلكرتونية تقدمها الإيجابي، حيث متثل، حاليا، ن�سبة 26،5% 

بالن�سبة   55،2% مقابل  الإلكرتونية،  احلوا�سيب/اللوحات  حظرية  من 

والأ�سخا�ض الذين تتجاوز اأعمارهم خم�ض )05( �سنوات. وميدانيا، اأجنزت 

الفرتة  خالل  واأ�رسة  فردا   1940 ت�سم  لعينة  ا�ستطالع  بوا�سطة  الدرا�سة 

املمتدة من فرباير اإىل مار�ض 2016.

وال�ستعمال  والولوج  التجهيز  جمعها  مت  التي  الرئي�سية  املوؤ�رسات  وتهم 

الجتماعية  ال�سبكات  ا�ستعمال  وكذا  والت�سال  الإعالم  لتكنولوجيات 

والتطبيقات املتنقلة.

ترتاوح اأعماره ما بني 12 و65 �سنة بـ 14،7 مليون جهاز �سنة 2015، اأي 

بارتفاع يقدر بـ 5،3 مليون جهاز مقارنة مع �سنة 2014.

من جهة اأخرى، ي�ستعمل اأزيد من ن�سف الأفراد الذين ترتاوح اأعمارهم ما 

بني 12 و65 �سنة )%51،2( هواتفهم املتنقلة للولوج اإىل �سبكة الإنرتنت. 

وترتفع هذه الن�سبة، اإىل حد ما، يف الو�سط احل�رسي لتبلغ %59،1، بينما 

ت�ستقر يف الو�سط القروي يف 34،8%. 

هواتفهم  خالل  من  الإنرتنت  ل�سبكة  يلجون  الذين  لالأفراد  بالن�سبة  اأما 

وخا�سة  الويب،  مواقع  لت�سفح  اأ�سا�سا،  ذلك،  يفعلون  فاإنهم  املتنقلة، 

املتنقلة  التطبيقات  ولتحميل   )9/10( الجتماعية  املواقع  اأو  ال�سبكات 

)3/4( ولتبادل الر�سائل الن�سية )2/3( ولالطالع على بريدهم اللكرتوين 

)1/2( ولتقا�سم الولوج اإىل الإنرتنت )1/3( ول�ستعمال تطبيقات لتحديد 

موقعهم اجلغرايف )1/4(.

برغبتها يف احل�سول على جهاز هاتف ثابت.

بوا�سطة  الإنرتنت  �سبكة  اإىل  الولوج  فاإن  الأ�رس،  من   75% لـ  وبالن�سبة 

ADSL يعترب من بني اأهم الأ�سباب التي تدفع هذه الأ�رس اإىل اقتناء جهاز 
هاتف ثابت، حيث �سهدت هذه الن�سبة ارتفاعا ملحوظا خالل �سنة 2015 

مقارنة مع �سنة 2014.

هذا  ت�سجيل  مت  وقد  املكتبي.  للحا�سوب  و18،3%  املحمول  للحا�سوب 

التقدم على ح�ساب احلوا�سيب املكتبية التي عرفت تقهقرا بينا.

كما اأن ما يقرب من اأ�رسة واحدة من بني ع�رس )10( اأ�رس لديها الرغبة يف 

ا�ستبدال اأو اقتناء جهاز حا�سوب حممول. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ن�سبة الأ�رس 

التي ترغب يف ا�ستبدال اأو اقتناء حا�سوب حممول اأو لوحة اإلكرتونية هي 

مهمة جدا مقارنة مع الأ�رس التي ترغب يف اقتناء اأو ا�ستبدال حا�سوب مكتبي. 

جتهيز وا�ستعمال الهاتف املتنقل

التجهيز بالهاتف الثابت

التجهيز بحا�سوب/لوحة الكرتونية
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جتهيز وا�ستعمال االإنرتنت

ال�سبكات االجتماعية

تطبيقات متنقلة

ل�سبكة  ولوج  على  الأ�رس  من   66،5% ن�سبة  تتوفر   ،2015 �سنة  خالل 

الإنرتنت بداخل منازلهم، مقابل %50،4 �سنة 2014. وترتفع هذه الن�سبة 

اأي  الأ�رس،   )4/3( اأرباع  ثالثة  من  اأزيد  اإىل  احل�رسي،  الو�سط  يف  لت�سل، 

اأنها تبلغ، بالو�سط القروي، %47،3، اأي بارتفاع جد  %76،3، يف حني 
املتنقل  لالإنرتنت  الولوج  كما عرف  و2015.   2014 �سنتي  ما بني  مهم 

تطورا مهما لدى الأ�رس، بحيث انتقل من %45،6 �سنة 2014 اإىل 65% 

نوع  من  الثابت  الإنرتنت  اإىل  الولوج  عرف  املقابل،  ويف   .2015 �سنة 

2015 مقابل  ADSL ارتفاعا طفيفا خالل نف�ض الفرتة )%16،3 �سنة 
.)2014 %14،5 �سنة 

ووفق ت�رسيحات الأ�رس، فاإن املعيقات الرئي�سية التي حتول دون احل�سول 

على جتهيز للولوج اإىل الإنرتنت هي كالتايل :

اأو عدم الكفاءة )%56،4(؛ • عدم املعرفة بالتكنولوجيا 
• كلفة التجهيز )%33،9(؛
• �سعر اخلدمة )%30،1(؛

• انعدام احلاجة اإىل هذا الولوج )28،4%(.
م�ستعمل  مليون   17،8 على  يتوفر  املغرب  اأ�سبح   ،2015 �سنة  ويف 

يلج قرابة اثنني من �سمن ثالثة م�ستعملني لالإنرتنت لل�سبكات الجتماعية 

تقريبا يوميا اأو يوميا. ويكون الولوج اإىل هذه ال�سبكات بوترية مهمة من 

طرف ال�سباب املرتاوحة اأعمارهم ما بني 15 و29 �سنة يف حني يكون ذا 

وترية اأقل من طرف الأفراد الذين تتجاوز اأعمارهم اأربعني �سنة. وتلج يوميا 

هواتفهم  من  انطالقا  الجتماعية  ال�سبكات  م�ستعملي  من   79،8% ن�سبة 

املتنقلة. وهكذا، ُيعترب الهاتف املحمول املعد الأكرث ا�ستعمال للولوج اإىل 

مت  الذين  �سنة  و65   12 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  الأفراد  بني  من 

ا�ستطالع راأيهم، ي�ستعمل ثالثة من اأ�سل ع�رسة منهم، ب�سكل متكرر ما بني 

تطبيقني اإىل خم�سة تطبيقات متنقلة يف الأ�سبوع. وقد قامت ن�سبة 66% 

)05( �سنوات والذين  اأعمارهم خم�ض  الذين تتجاوز  الأفراد  )اأي  لالإنرتنت 

ن�سبة  عرفت  وقد  الأخرية(.  �سهور  الثالثة  خالل  الإنرتنت  �سبكة  ا�ستعملوا 

من  انتقلت  حيث   ،2014 �سنة  مع  مقارنة  ارتفاعا  امل�ستعملني  هوؤلء 

%56،8 يف �سنة 2014 اإىل %57،1 يف �سنة 2015. كما اأن زهاء ثالثة 
اأرباع هوؤلء امل�ستعملني قد ا�ستعملوا �سبكة الإنرتنت مرة واحد يف اليوم، 

على اأقل تقدير، خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية، فيما وجلت ن�سبة 14،6% 

مرة   12،8% ون�سبة  اأ�سبوعيا  الأقل،  على  واحدة،  مرة  ال�سبكة  اإىل  منهم 

هوؤلء  من   77،2% ن�سبة  �رسحت  كما  ال�سهر.  يف  الأقل،  على  واحدة، 

اأن  انطالقا من منازلها، يف حني  الإنرتنت  �سبكة  اأنها وجلت  امل�ستعملني 

الإنرتنت،  ا�ستعملت هاتفها املتنقل لولوج �سبكة  %52،4 منهم قد  ن�سبة 

اأينما كان مكان تواجدها.

اأما ال�ستعمالت الرئي�سية التي يلجاأ اإليها م�ستعملو �سبكة الإنرتنت فاإنها 

وحتميل  وم�ساهدة   )82،1%( الجتماعية  املواقع  اإىل  الولوج  كالتايل: 

والتطبيقات  الربجميات  )%67،3( وحتميل  الو�سائط  متعددة  املحتويات 

)%58،9( وا�ستعمال تطبيقات الربيد الإلكرتوين )42،9%(.

ال�سبكات الجتماعية. كما اأنه هناك قرابة ثمانية من بني ع�رسة م�ستعملني 

يف   )Chat( املحادثة  اأجل  من  الجتماعية  ال�سبكات  يلجون  لالإنرتنت 

حني يلج �ستة من بني ع�رسة م�ستعملني لالإنرتنت لهذه ال�سبكات من اأجل 

الت�سال اأو معرفة اأخبار اأ�سدقائهم اأو عائالتهم، اأو من اأجل الطالع على 

الأخبار وامل�ستجدات اأو من اأجل تبادل اأو م�ساهدة ال�سور اأو الفيديوهات 

اأو اإر�سال التعليقات.

من م�ستعملي التطبيقات املتنقلة بتحميل ما بني تطبيق واحد اإىل خم�سة 

تطبيقات  وتهم    .2015 �سنة  من  الأخرية  الثالثة  الأ�سهر  خال  تطبيقات 

ال�سبكات الجتماعية ما يقارب %70 من م�ستعملي التطبيقات املتنقلة.



 تطور الأسعار
و�سنة   2010 �سنة  ما بني  باملغرب حتول عميقا  الت�سالت  �سوق  عرف 

2015، مكن من ت�رسيع ودمقرطة القطاع، ول�سيما فرعي الهاتف املتنقل 
وبحظائر  بال�ستعمال  املتعلقة  املوؤ�رسات  خمتلف  فتطور  والإنرتنت. 

اإىل  الإ�سارة  جتدر  اأنه  غري  ذلك.  على  �ساهد  خري  وبالأ�سعار  امل�سرتكني 

�سعف  ب�سبب  الت�ساعدي  املنحى  نف�ض  ينحو  ل  الثابت  الهاتف  �سوق  اأن 

املناف�سة يف هذا الفرع وكذا ب�سبب التحولت التي طالت طريقة ا�ستهالك 

الثابت  للخدمة  التدريجي  ال�ستبدال  �سجعت  التي  الت�سالت  خدمات 

باخلدمة املتنقلة.

وب�سكل عام، فاإن التطور الإيجابي الذي عرفته املوؤ�رسات الرئي�سية للقطاع 

�ساهم فيه، ب�سكل كبري، و�سع وتفعيل رافعات وتدابري التقنني، انطالقا من 

�سنة 2010. وتروم هذه الرافعات والتدابري ت�رسيع منو قطاع الت�سالت 

مع  القطاع،  فروع  خمتلف  يف  املناف�سة  تعزيز  على  خا�سة،  بالعتماد، 

الأخذ بعني العتبار م�سلحة امل�ستهلكني والقت�ساد الوطني.

 ،2010 �سنة  منذ  املتنقل،  الهاتف  خدمة  يف  امل�سرتكني  حظرية  عرفت 

هذا  مكن  وقد  امل�سبق.  الأداء  ذات  اخلدمة  جمال  يف  ل�سيما  مهما،  منواً 

النمو ال�رسيع من بلوغ اأزيد من 43 مليون زبون عند نهاية �سنة 2015، 

الكبري  الرتفاع  خالل  من  النمو  هذا  ويربز   .127% قاربت  نفاذ  بن�سبة 

خم�ض  ظرف  يف  قفز،  الذي  املتنقلة  للخدمة  ال�سهري  ال�ستعمال  ملتو�سط 

)05( �سنوات، باأزيد من %146 لي�سل اإىل 101 دقيقة لكل خط هاتفي. 

الناجت  ال�سادرة،  بالدقيقة  املكاملات  ارتفاع متزايد يف حجم  لوحظ  كما 

بالأ�سا�ض عن النخفا�ض املهم الذي عرفته الأ�سعار. وهكذا، فقد انخف�ست 

يف  لت�ستقر   2010 �سنة  مع  مقارنة   ،76% ناهزت  بن�سبة  الأخرية  هذه 

 .2015 �سنة  نهاية  مع  للدقيقة  الر�سوم(  احت�ساب  )دون  درهم   0،27
اأهمية،  اأكرث  انخفا�سا  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  اأ�سعار  عرفت  بدورها، 

الر�سوم(  احت�ساب  )دون  درهم   0،03 للدقيقة  املتو�سط  العائد  بلغ  بحيث 

للر�سالة الن�سية الواحدة، عند نهاية 2015، اأي بانخفا�ض ملحوظ ناهز 

.2010 %92 مقارنة مع �سنة 

وقد مكن هذا النخفا�ض املت�سارع لالأ�سعار اململكة املغربية من التموقع 

�سمن البلدان الأكرث تناف�سية، على م�ستوى الأ�سعار، يف املنطقة. وهذا ما 

التي  الأ�سعار  مقارنة  جمال  يف  املتخ�س�سة  املجموعات  تقارير  توؤكده 

اأ�سعار اخلدمة ذات  2015. وبح�سب هذه الدرا�سات، فاإن  �سدرت يف �سنة 

الأداء الالحق باملغرب تعد الأرخ�ض على م�ستوى البلدان العربية. اأما فيما 

يخ�ض اأ�سعار اخلدمة ذات الأداء امل�سبق، فاإن املغرب يحتل مكانة و�سطى 

 4.2 عند  حاليا  )امل�ستقر  الظاهر  ال�سعر  على  بالعتماد  الدول،  نف�ض  بني 

اأن هذا  اإىل  الإ�سارة  اأنه جتب  ال�سوتية(. غري  لدقيقة من املكاملات  درهم 

ال�سعر الظاهر ل ياأخذ بعني العتبار العرو�ض الرتويجية التي تتجه نحو 

اأن ت�سبح عرو�سا دائمة.

واأخذاً بعني العتبار هذه العرو�ض الرتويجية، فاإن ال�سعر املتو�سط للخدمة 

 « العرب  املر�سدين  جمموعة  اعتمدته  كما  باملغرب،  امل�سبق  الأداء  ذات 

الر�سوم(،  احت�ساب  مع  درهم   Arab Advisors Group « )0،32
جعل بالدنا من بني الدول الأرخ�ض على �سعيد املنطقة العربية.

يف ظرف خم�ض )05( �سنوات، عرف �سوق الإنرتنت تو�سعًا ملحوظًا و�سل 

الإنرتنت  خدمة  يف  امل�سرتكني  حظرية  بلغت  حيث  تاريخي،  مل�ستوى 

14.471.106 م�سرتك مع نهاية �سنة 2015، مقابل 1.866.963 عند 
متم �سنة 2010. ولالإ�سارة، فاإن اأزيد من %90 من امل�سرتكني يف خدمة 

الإنرتنت ي�ستعملون الولوج عرب الهاتف املتنقل. ويعزى هذا التطور الهائل، 

انخف�ست  جهتها،  من  لالأ�سعار.  امللمو�ض  النخفا�ض  اإىل  كبري،  حد  اإىل 

الفاتورة ال�سهرية لالإنرتنت )ADSL والإنرتنت املتنقل( بن�سبة %70 ما 

انخف�ست  املتنقل،  الإنرتنت  يخ�ض  فيما   .2015 و�سنة   2010 �سنة  بني 

يف  الثابت  الهاتف  �سوق  فاإن  والإنرتنت،  املتنقل  الهاتف  ل�سوقي  خالفًا 

النخفا�ض وذلك  تنحو نحو  الرئي�سية  املوؤ�رسات  اإن  م�ستمر، حيث  تدهور 

منذ �سنة 2010.

تراجعت  الثابتة  اخلدمة  يف  للم�سرتكني  الإجمالية  احلظرية  فاإن  وهكذا، 

اإىل 2،22 مليون م�سرتك يف �سنة 2015، مقابل 3،7 مليون �سنة 2010. 

هذه الفاتورة بن�سبة %71 لتبلغ 17 درهم )دون احت�ساب الر�سوم( �سهريا. 

اأي�سا  تناف�سية  اأ�سعار  هي  املعقولة  الأ�سعار  هذه  اأن  على  التاأكيد  ويجب 

على امل�ستوى الدويل. وتو�سح اأ�سعار اخلدمات املتنقلة من اجليل الرابع، 

املعمول بها يف الدول العربية، كما مت ن�رسها �سنة 2015 من طرف مكتب 

درا�سات متخ�س�ض، اأن املغرب هو البلد الأرخ�ض يف املنطقة العربية، فيما 

يخ�ض حتميل ملف حجمه يعادل 1 جيغا بايت. نف�ض ال�سيء ينطبق على 

�سوق الإنرتنت من نوع ADSL يف املنطقة، بح�سب التقارير املتخ�س�سة 

ال�سادرة يف �سنة 2015.

%6،5 عند نهاية �سنة  اأن ن�سبة نفاذ الهاتف الثابت تراجعت بن�سبة  كما 

2015، مقابل حوايل %11 امل�سجلة خالل خم�ض )05( �سنوات قبل ذلك. 
واإجمال، فاإن �سوق الهاتف الثابت عرف تطورا باهتا من حيث ال�ستعمال 

ل�سعف  وذلك  )ال�سوت(  للدقيقة  املتو�سط  العائد  يف  وارتفاعا  املتو�سط 

املناف�سة يف هذا امل�سمار.

�سوق الهاتف املتنقل : انخفا�ش كبري لالأ�سعار ومنو ملمو�ش حلظائر امل�سرتكني واال�ستعماالت

�سوق االإنرتنت : ارتفاع ملمو�ش حلظائر امل�سرتكني وانخفا�ش مهم لالأ�سعار

�سوق الهاتف الثابت: تطور �سعيف
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1.3-مذكر ة بالتوجهات العامة في أفق 2018
متيزت �سنة 2015 باعتماد مذكرة جديدة بالتوجهات العامة ملوا�سلة تنمية قطاع الت�سالت يف اأفق �سنة 2018 من طرف جمل�ض الإدارة للوكالة الوطنية 

لتقنني املوا�سالت املنعقد بتاريخ 18 مار�ض 2015.

وباعتبارها خارطة الطريق، فاإن هذه املذكرة تروم اإعطاء نف�ض جديد ل�سوق الت�سالت وروؤية وا�سحة للفاعلني املتواجدين واملحتملني بالقطاع كما اأنها 

تعر�ض للتدابري التي �ست�ساعد على تنميته.

وحتدد هذه املذكرة، التي عر�ست حل�سيلة اإيجابية لتطور الأ�سواق وال�ستعمالت والتكنولوجيات، عدة حماور لتنمية القطاع.

تروم التوجهات العامة ملوا�سلة لتنمية قطاع الإت�سالت يف اأفق 2018 

ت�رسيعا اأكرب لنمو القطاع وباخل�سو�ض تعميم ولوج جمموع ال�ساكنة اإىل 

خدمة الإنرتنت ذي ال�سبيب العايل والعايل جداً. وتهم املحاور الرئي�سية 

وموا�سلة  لالت�سالت  الوطنية  ال�سوق  وتعزيز  ال�ستثمار  ت�سجيع  للمذكرة 

وكذا  جداً  والعايل  العايل  ال�سبيب  لتنمية  الوطني  للمخطط  الفعلي  الن�رس 

التحتية.  البنيات  يف  الت�سارك  على  ت�سجع  التي  النماذج  وتفعيل  تطوير 

مما ي�ساعد على بلوغ الهدف املتمثل يف تنويع عرو�ض اخلدمات املقدمة 

تنمية  ملوا�سلة  العامة  بالتوجهات  مذكرة  بوا�سطة  املحددة  الأهداف  اإن 

تدابري  عدة  اتخاذ  عرب  �سترتجم   2018 �سنة  اأفق  يف  الت�سالت  قطاع 

م�ستهدفة. ويتعلق الأمر باخل�سو�ض بتعزيز تفعيل رافعات التقنني تخ�ض 

عدة جوانب: اقت�سام البنيات التحتية وتق�سيم احللقة املحلية وحمل الأرقام 

املكاملات  انتهاء  واأ�سعار  الت�سالت  �سبكات  خدمات  وجودة  الهاتفية 

والأ�سعار بالتق�سيط باخل�سو�ض. كما يهم الأمر اأي�سا ت�رسيع الن�رس الفعلي 

له  اأعطيت  الذي  جدا  والعايل  العايل  ال�سبيب  لتنمية  الوطني  للمخطط 

عليه،  ين�ض  ما  املخطط، من بني  وين�ض هذا   .2012 �سنة  النطالقة يف 

الإنرتنت  خدمة  اإىل   2020 اأفق  يف  ال�ساكنة  ملجموع  الولوج  توفري  على 

2-1 تق�سيم احللقة املحلية واحللقة املحلية الفرعية الت�ساالت املغرب
املتعلقة  والتعريفية  التقنية  املقت�سيات  تطبيق  على  الوكالة  ت�سهر 

التقنية  الكيفيات  قرار،  مبقت�سى  الوكالة،  حددت  وهكذا،  التق�سيم.  بهذا 

والفرتا�سي  )املادي  للتق�سيم  اجلملة  بعرو�ض  املتعلقة  والتعريفية 

وال�سيل الرقمي - Bitstream( للحلقة املحلية واحللقة املحلية الفرعية 

املتعلقة  باجلملة  بن�رس عرو�ض  املتعهد  هذا  قام  وقد  املغرب.  لت�سالت 

الن�رس  اإىل  اإ�سافة  املوا�سالت،  لتقنني  الوطنية  للوكالة  تبني  اأنه  اإل  بها. 

املتاأخر لعرو�ض باجلملة هاته، اأنه لزالت ثمة فوارق مقارنة مع القرارات 

لفائدة ال�ساكنة.

عالوة على ذلك، تن�ض هذه املذكرة على تفعيل رافعات التقنني التي متكن 

من النفتاح الفعلي على املناف�سة داخل بع�ض فروع �سوق الت�سالت.

من حيث لغة الأرقام، حددت املذكرة كهدف يجب بلوغه يف اأفق 2018 :

34 مليار درهم؛ • رقم معامالت قدره 
• 50 مليون م�سرتك يف الهاتف املتنقل؛

• مليوين م�سرتك يف الهاتف الثابت؛
• 22 مليون م�سرتك يف خدمة الإنرتنت.

ب�سبيب ل يقل عن 02 ميغابايت يف الثانية. كما مت التن�سي�ض على تدابري 

اأخرى ق�سد مبا�رسة مقاربة ا�ستباقية لتمويل امل�ساريع التي تروم تكثيف 

الأ�سا�سية  اخلدمة  �سيا�سة  اإطار  يف  احلديثة  التكنولوجيات  ا�ستعمالت 

لالت�سالت. وتن�ساف اإىل كل ما �سبق تدابري تخ�ض حترير القطاع.

القانوين  الإطار  التوجهات اجلديدة حتيني  التنظيمي، تهدف  ويف اجلانب 

الت�سالت  �سبكات  تقارب  جراء  احلا�سلة  التطورات  مع  مالئمته  ق�سد 

وال�سمعي-الب�رسي واملعلوميات وبروز خدمات وفاعلني جدد يف املجال 

الرقمي.

املحددة. بل و�سل الأمر بات�سالت املغرب اإىل رف�ض اإدراج كل التعديالت 

التي تقدمت بها الوكالة من اأجل تعديل وتتميم عرو�سها. مما حذا بالوكالة 

اإىل توجيه اإعذارات لت�سالت املغرب، وذلك عمال باأحكام املادة 30 من 

القانون رقم 24.96، تدعوها مبوجبها لالمتثال لقرارات الوكالة وقرارات 

جلنة التدبري التابعة لها.

باجلملة  عرو�ض  ثالثة  على  حاليا،  الت�سالت،  �سوق  يتوفر  واإجمال، 

هذه  مطابقة  وعدم  اكتمال  عدم  من  وبالرغم  املحلية.  احللقة  لتق�سيم 

العرو�ض لبع�ض اجلوانب، فاإن املتعهدين الآخرين �رسعا يف تق�سيم بع�ض 

1-مذكرة بالتوجهات العامة يف اأفق �سنة 2018 : االأهداف

 2- تفعيل مذكرة بالتوجهات العامة يف اأفق 2018



اخلطوط. واإىل حدود ال�ساعة، فاإن التق�سيم مل يطال �سوى بع�ض املئات من 

اخلطوط، وذلك لوجود �سعوبات عملية كبرية تعوق م�سل�سل التق�سيم.

وفيما يخ�ض العرو�ض باجلملة املتعلقة ب�سبكة الألياف الب�رسية اإىل غاية 

امل�سرتك )FTTH(، فاإن الأمر يختلف. فتطبيقًا لقرارات الوكالة، �سارعت 

باجلملة  عرو�سهما  اإر�سال  اإىل  تيلكوم  وميدي  املغرب  ات�سالت  من  كل 

لولوج �سبكات الألياف الب�رسية باملناطق املغلقة.

خارج  الب�رسية  الألياف  �سبكات  لولوج  باجلملة  العرو�ض  يخ�ض  وفيما 

املناطق املغلقة، منحت الوكالة لفائدة املتعهدين املعنيني اأجاًل اإ�سافيًا 

الولوج  م�ستوى  وعلى  منهم.  طلب  على  بناء  وذلك  عرو�سهم،  لإر�سال 

ات�سالت  فاإن  امل�سرتك،  غاية  اإىل  الب�رسية  الألياف  ل�سبكة  الفرتا�سي 

املغرب رحبت، خالل �سهر دي�سمرب من �سنة 2015 )اأي بعد مرور ما يقارب 

�سنتني من �سدور قرار الوكالة(، بالفكرة دون الك�سف عن نواياها.

يف  الوكالة  من  بقرار  املحدثة  التق�سيم  جلنة  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 

الوكالة  ممثلي  من  كل  وبح�سور  �سهرية  اجتماعات  تعقد   2006 �سنة 

واملتعهدين املعنيني. ومنذ �سهر نوفمرب 2015، مل تعد ات�سالت املغرب 

حت�رس اجتماعات هذه اللجنة، باعتبار اأن تتبع املوا�سيع العملية ل يدخل 

�سمن الخت�سا�سات امل�سندة اإىل الوكالة.

2-2 اقت�سام الهند�سة املدنية الت�ساالت املغرب 
واجهت هذا امل�رسوع، الذي انطلق بداية �سنة 2015، عدة �سعوبات اأخرت 

ال�رسوع يف تطبيقه، حيث اإنه يف �سهر يونيو، توقفت ات�سالت املغرب عن 

اإثر اعتمادها نظامًا للفوترة خمالفًا للنظام الذي  معاجلة الطلبيات، على 

يف  نازعا  اللذان  املعنيان،  الآخران  املتعهدان  طالب  وقد  الوكالة.  اأقرته 

الأطراف املعنية،  اأخذ ورد بني  الوكالة. وبعد  النظام، بتدخل  اعتماد هذا 

اأ�سدرت الوكالة، يف �سهر نوفمرب من �سنة 2015، قراراً دعت فيه ات�سالت 

املغرب اإىل حتيني عر�سها باجلملة والتقيد بقرار الوكالة ال�سادر يف 09 

دي�سمرب 2014، كل ذلك مع تفعيل تاأطري تقني لعملية و�سع الكابالت من 

التحتية للهند�سة املدنية لت�سالت  البنيات  طرف املتعهدين الأغيار يف 

عر�ض  بن�رس   ،2015 دي�سمرب   07 يوم  الأخرية،  هذه  قامت  وقد  املغرب. 

باجلملة منقح وذلك بعد تلقيها اإعذاراً من الوكالة.

من  جمموعة  بتحقيق  رهينة  الرافعة  هذه  تفعيل  وجناح  فعالية  وتبقى 

ال�رسوط، منها التقيد التام بالآجال الواردة يف فهر�ض ات�سالت املغرب، 

تطال  والتي  متكررة  اأ�سبحت  التي  الكتظاظ،  م�ساكل  ت�سوية  اإغفال  دون 

البع�ض من مقاطع هند�ستها املدنية.

ويف هذا املنحى، اأ�سبحت الوكالة تتوىل ب�سكل دائم تتبع معاجلة الطلبيات 

وت�سعى كلما اقت�ست ال�رسورة ذلك اإىل تاليف الإكراهات املطروحة وذلك 

متا�سيًا مع الخت�سا�سات املوكولة اإليها.

�سنة  غ�سون  يف  املغرب  ات�سالت  فهر�ض  حتيني  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

2016. اإ�سافة اإىل ذلك، وافقت ات�سالت املغرب، يف �سهر �سبتمرب 2015، 
على طرح عر�ض لفائدة املتعهدين الأغيار ق�سد و�سع الألياف الب�رسية 

املعتمة رهن اإ�سارتهم، �سيما يف املناطق الوعرة ومناطق جنوب املغرب. 

وتقوم الوكالة بتتبع مدى ا�ستجابة املتعهدين الأغيار لهذا العر�ض.

2-3 اقت�سام البنيات التحتية املعدة الحت�سان مواقع ال�سبكات املتنقل 
قراراً  للوكالة  التابعة  التدبري  جلنة  اأ�سدرت   ،2013 اأغ�سط�ض  �سهر  يف 

املتنقلة.  ال�سبكات  مواقع  حتت�سن  التي  التحتية  البنيات  باقت�سام  يتعلق 

واإىل حد ال�ساعة، مل تتحقق هذه الرافعة الأهداف املرجوة منها. ويف حني 

ت�ستمل ال�سوق على ع�رسات الآلف من املواقع، فاإن "ميدي تيلكوم" و"وانا 

املواقع  اأما  منها.  موقع   500 يقارب  ما  �سوى  تقت�سمان  ل  كوربوريت" 

وتعزى  موقعًا.  ال�ستني  تتجاوز  ل  فاإنها  املغرب،  ات�سالت  مع  املقت�سمة 

اإلزام املتعهدين بن�رس فهار�ض  اإىل غياب تدابري من �ساأنها  هذه الو�سعية 

اقت�سام هذا النوع من البنيات التحتية. كما اأنها متثل اإكراها كبريا يف �سوق 

ل ت�سكل فيه املناف�سة بوا�سطة البنيات التحتية الرافعة احلاملة الوحيدة، 

يف وقت تكون فيه متطلبات تكثيف ال�سبكات مهمة بالنظر اإىل اللتزامات 

بجودة اخلدمة. وي�ساف اإىل ذلك، اإحجام ومقاومة ال�ساكنة لعمليات اإن�ساء 

مواقع جديدة.

2-4 حمل االأرقام الهاتفية 
2015، قرار  اأكتوبر  قامت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت بن�رس، يف 

جديد حددت مبقت�ساه كيفيات حمل الأرقام الهاتفية. وقد حدد اأي�سا هذا 

وروزنامة  املتبعة  الإجراءات  املتعهدين،  مع  بت�ساور  اتخذ  الذي  القرار، 

لو�سع قاعدة املعطيات ممركزة حلمل الأرقام الهاتفية )BDCPN(. فبعد 

ف�سل املفاو�سات بني املتعهدين، با�رست الوكالة يف �سهر دي�سمرب التدابري 

يناير  �سهر  الإعالن، يف  كما مت  هذه.  املعطيات  قاعدة  لو�سع  ال�رسورية 

والكيفيات  التقنية  اخل�سائ�ض  و�سع  اإىل  تهدف  درا�سة  بدء  عن   ،2016
التعاقدية لتدبري قاعدة املعطيات املذكورة. و�ستتم، خالل مدة �سهر واحد، 

بخ�سو�ض  ومقرتحاتهم  ومالحظاتهم  اآرائهم  لإبداء  املتعهدين  ا�ست�سارة 

ون�رس  لو�سع  والعملية  والتعاقدية  والإدارية  واملالية  التقنية  اخل�سائ�ض 

وا�ستغالل هذه القاعدة. وعلى اإثر هذه ال�ست�سارة، �ستطرح الوكالة اإعالنًا 

بتدبري  اإليها  �سيعهد  التي  الهيئة  اختيار  اأجل  من  الهتمام  عن  للتعبري 

قاعدة املعطيات ال�سالفة الذكر ون�رسها. ويجب التاأكيد على اأن املتعهدين 

�سيقومون باإبرام عقود مبا�رسة مع هذه الهيئة و�سيتوفرون، جميعهم، على 

اأجل قدره �سنة واحدة من اأجل و�سع قاعدة املعطيات هذه بالن�سبة لالأرقام 

الهاتفية الثابتة واملتنقلة. اأما فيما يخ�ض ن�رس هذه القاعدة، فمن املتوقع 

اأن يكون خالل ن�سف ال�سنة الأول من �سنة 2017.  

بالتق�سيط  التعريفية  العرو�ش  درا�سة  حتكم  التي  القواعد  تب�سيط   5-2
للمتعهدين

اأعلنت الوكالة، يف �سهر نوفمرب 2015، عن ال�رسوع يف درا�سة تهدف اإىل 

تب�سيط القواعد التي حتكم درا�سة العرو�ض التعريفية بالتق�سيط للمتعهدين. 

الف�سل  بداية  يف  اإل  متوفرة  الدرا�سة  لهذه  الأولية  اخلال�سات  تكون  ولن 

الأول من �سنة 2016. وتخ�ض هذه الدرا�سة فهار�ض العرو�ض للمتعهدين 

العرو�ض  من  لالئحة  املعنية  الفروع  على  واآثارها  الثالثة  ال�سموليني 

على  التناف�سي  ولتاأثريها  خل�سو�سيتها  بالنظر  حتديدها  مت  اخلا�سة، 
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واملعطيات،  ال�سوت  بعرو�ض  �سواء،  حد  على  الدرا�سة،  هذه  وتهم  ال�سوق. 

بغية حتويلها لرافعة خللق قيمة بالن�سبة لل�سوق، اعتماداً باخل�سو�ض على 

تكنولوجيا اجليل الرابع )4G(. و�سيتم ا�ستكمال هذه العملية عرب ن�رس قرار 

العرو�ض  على  امل�سادقة  تنظم  التي  التوجيهية  للخطوط  مراجعة  مبثابة 

بالتق�سيط املقدمة من طرف املتعهدين.

2-6 تق�سيم احللقة املحلية واحللقة املحلية الفرعية الت�ساالت املغرب
قرارين  مبقت�سى  املوا�سالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  حددت  اأ�سدرت 

2015 ورقم  4 فرباير  15/01 بتاريخ  العام رقم  �سادرين عن مديرها 

15/03 بتاريخ 30 دي�سمرب 2015، الكيفيات التقنية والتعريفية للعرو�ض 
 )Bitstream  - الرقمي  وال�سيل  والفرتا�سي  )املادي  للتق�سيم  باجلملة 

قامت  وقد  املغرب.  لت�سالت  الفرعية  املحلية  واحللقة  املحلية  للحلقة 

هذه الأخرية بن�رس عرو�سها التي، اإ�سافة اإىل كونها جاءت متاأخرة، �سجلت 

فوارق مهمة مقارنة مع قرارات الوكالة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه، ابتداء من �سهر مار�ض 2015، مت فتح مفاو�سات 

ونقا�سات مع ات�سالت املغرب تروم التو�سل اإىل حلول تتيح تنفيذ جمموع 

الكيفيات التقنية والتعريفية املرتبطة بتق�سيم احللقة املحلية، حيث كان 

 .2015 اأن تكون هذه الرافعة متاحة منذ فاحت يناير  من املقرر، مبدئيا، 

من جهة اأخرى، كان من املربمج تتميم العر�ض التقني والتعريفي لل�سيل 

الرقمي )Bitstream(، ابتداء من �سهر نوفمرب 2015، بوا�سطة عر�سني 

غري   .)Bitstream( الرقمي  بال�سيل  املتعلق  فهر�سها  لإمتام  باجلملة، 

اأنه مل يتم التو�سل اإل بعر�ض وحيد وغري مكتمل عند نهاية �سهر دي�سمرب 

.2015
التعريفية والتقنية، �رسع املتعهدان  العرو�ض  ا�ستكمال  وبالرغم من عدم 

اأنهما  غري  اخلطوط.  بع�ض  تق�سيم  يف   ،2015 �سنة  متم  عند  الآخران، 

اعرت�ستهما �سعوبات عملية.

2-7 الربط البيني
التقنية  العرو�ض  تعزيز  مت  البيني،  بالربط  املتعلق  اجلانب  يخ�ض  فيما 

والتعريفية لت�سالت املغرب باإ�سافة العديد من اخلدمات املتعلقة بـ:

• الو�سالت املوؤجرة املجهزة ب "Giga Ethernet" بالن�سبة للو�سالت 
املوؤجرة املخ�س�سة للمتعهدين؛

• تركيز و�سائل الت�سالت بالن�سبة للو�سالت املوؤجرة للربط؛
• التجوال الوطني، بالن�سبة لل�سوت واملعطيات، يف املناطق املغطاة يف 

اإطار اخلدمة الأ�سا�سية.

 ،2015 �سنة  خالل  العمل،  متديد  مت  اأنه  على  اأي�سا،  التاأكيد،  يجب  كما 

بتعريفات النتهاء يف ال�سبكات الثابتة واملتنقلة، التي كانت �سارية خالل 

مع  الت�ساور  وبعد  ال�سوق  حتليل  عمليات  اأ�سا�ض  على  وذلك   ،2014 �سنة 

املتعهدين.

2-8 تنمية �سوق املقاولة
درا�سة،  يف  ال�رسوع  عن  الإعالن  الوكالة  تعتزم  ال�سوق،  هذه  يخ�ض  فيما 

خالل �سهر يناير 2016، متكن من القيام بتحليل عميق للعرو�ض املوجهة 

الت�سالت. وعالوة  اخلدمات وعرو�ض  للمقاولت ور�سد حاجياتهم من 

الفرع من  تنمية هذا  �ساأنها  الدرا�سة تو�سيات من  �ستقدم هذه  ذلك،  على 

�سنة  الثالث من  الف�سل  الدرا�سة يف  تفعيل خال�سات هذه  و�سيتم  ال�سوق. 

.2016

2-9 الن�رش الفعلي للمخطط الوطني لتنمية ال�سبيب العايل
PNHD  ًوالعايل جدا

الأ�سا�سية  اخلدمة  تدبري  جلنة  طرف  من  املعتمدة  للمقاربة  تطبيقًا 

�سيتم   ،2015 مار�ض   18 بتاريخ  املنعقدة  دورتها  خالل  للموا�سالت 

تلقي  منها  الهدف   ،2016 �سنة  غ�سون  يف  اأوىل  ا�ست�سارة  عن  الإعالن 

)من  املتنقل  العايل  بال�سبيب  لتزويد  املتعهدين  وعرو�ض  مقرتحات 

املعنية  غري  الرتابية  اجلماعات  معا(  هما  اأو  الرابع  اأو  الثالث  اجليلني 

بالتغطية بخدمات اجليل الرابع من طرف املتعهدين خالل الفرتة املمتدة 

ما بني 2015 و2020. وي�ستهدف هذا امل�رسوع اأزيد من ثالثمائة )300( 

2،3 مليون ن�سمة. و�ستعر�ض نتائج  جماعة تقدر جمموع �ساكنتها بنحو 

وامل�سادقة  الدرا�سة  ق�سد  املذكورة  اللجنة  اأنظار  على  ال�ست�سارة  هذه 

عليها. 

2-10 حترير القطاع
منحت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت، يف �سهر نوفمرب 2015، ثالثة 

 3RP نوع  VSAT وترخي�سني جديدين من  نوع  تراخي�ض جديدة من 

العرو�ض  تنويع  يف  الرتاخي�ض  هذه  و�ست�ساهم  الوطني.  امل�ستوى  على 

املقدمة يف هذا الباب. بالإ�سافة اإىل ذلك، يوجد حاليا يف طور ال�رسيان 

.GMPCS نداء من اأجل املناف�سة ق�سد منح تراخي�ض جديدة من نوع

لتفعيل  �سارم  تتبع  على  منها  حر�سًا  الوكالة،  فاإن  اآخر،  جانب  وعلى 

منها،  املادية  ول�سيما  الإكراهات،  كل  وجتاوز  التقنني  رافعات  بع�ض 

متخ�س�سة  اخلربة  مكاتب  خدمات  اإىل   ،2016 �سنة  بحر  اللجوء،  تعتزم 

العملي  التدقيق  العديد من املجالت خ�سو�سًا يف ميادين  ملواكبتها يف 

املواقع  اقت�سام  بو�سعية  املتعلق  والتدقيق  املحلية  احللقة  تق�سيم  لعملية 

املتنقلة. والهدف من وراء كل هذا هو تخطي العقبات املطروحة واقرتاح 

تدابري عملية.



اللجوء اإىل ا�ستخدام احللول عرب االأقمار ال�سناعية لتغطية املناطق النائية اأو االأقل ربحية

ن�رش البنيات التحتية االأر�سية للولوج اإىل ال�سبيب العايل املتنقل

ن�رش احللول للولوج اإىل ال�سبيب العايل جداً

منح  مت   ،2014 نوفمرب   17 يف  املوؤرخ  املناف�سة  عن  الإعالن  اإثر  على 

للموا�سالت  عامة  �سبكات  وا�ستغالل  اإقامة  اأجل  من  تراخي�ض  ثالثة 

ت�ستعمل تكنولوجيات متنقلة من اجليل الرابع )4G( اإىل املتعهدين الثالثة 

مار�ض   18 بتاريخ  كوربوريت(  ووانا  تيلكوم  وميدي  املغرب  )ات�سالت 

اجليل  من  خدماتهم  بت�سويق  املتعهدون  هوؤلء  حاليا،  ويقوم،   .2015

ل�سمان الولوج اإىل الإنرتنت ذي ال�سبيب العايل جداً، تقرتح معظم الدول 

 .)FTTH( امل�سرتك  غاية  اإىل  الب�رسية  الألياف  �سبكات  ن�رس  املتقدمة 

اخلدمات  خا�سة  جديدة،  خدمات  اإىل  بالولوج  التكنولوجيا  هذه  وت�سمح 

تفاعلية  م�ستويات  ت�سمن  كما   .)H.D( اجلودة  فائقة  الب�رسية  ال�سمعية 

بوا�سطة  املقدمة  اخلدمات  مع  باملقارنة  جدا  عالية  اخلدمة  وجودة 

من  النوع  هذا  على  التوفر  من  بالدنا  ولتمكني  الأخرى.  التكنولوجيات 

بنيات  لن�رس  منوذجية  م�ساريع  اإطالق  الوكالة  تعتزم  التحتية،  البنيات 

اجلديدة  البنايات  تعتزم جتهيز  فاإنها  كذلك،  العايل جدا.  لل�سبيب  حتتية 

بالبنيات التحتية الب�رسية.

بطلب  املتعهدين  اأحد  تقدم  فقد  النموذجية،  امل�ساريع  هذه  وبخ�سو�ض 

احل�سول على الإذن لإقامة هذه احللول من نوع FTTH، ق�سد ت�سويقها، 

حيث ح�سل بالفعل على هذا الإذن. غري اأنه مل يتم طرح امل�ساريع النموذجية 

العايل جدا. وطبقا لالخت�سا�سات  لل�سبيب  الب�رسية  بال�سبكات  للتغطية 

ال�ساكنة  من  كبري  جزء  بتغطية  ت�سمح  املتخذة  التدابري  فاإن  اإجمال، 

اأنه يتعذر تغطية بع�ض املناطق والتي متثل ن�سبة  العايل. غري  بال�سبيب 

10% من ال�ساكنة بالتكنولوجيات الأر�سية.
وعلى �سعيد اآخر، ميكن اأن ي�سكل الأجل املخ�س�ض لن�رس املخطط الوطني 

امل�ساريع  بع�ض  لن�رس  اإكراها  �سنوات،  ع�رس  واملحدد يف  العايل،  لل�سبيب 

الرابع )4G(. ووفقًا لبنود دفاتر حتمالتهم، يلزم هوؤلء املتعهدون بتغطية 

ن�سبة %65 من ال�ساكنة املغربية، على اأقل تقدير، خالل مدة خم�ض �سنوات 

اأبعد تقدير. وقد مت حتديد ال�سبيب النازل  من تاريخ منح الرتخي�ض على 

املتو�سط املطلوب بالن�سبة لـ %90 من ال�ساكنة املغطاة يف 02 ميغابايت 

يف الثانية.

املخولة لها، فاإن الوكالة تقوم بتتبع هذه ال�سوق. 

اأما فيما يخ�ض جتهيز البنايات اجلديدة واملناطق ذات الن�ساط ال�سناعي 

بني  ما  م�سرتك  وزاري  قرار  م�رسوع  الإعداد  طور  يف  فيوجد  والتجاري، 

الوزير املكلف بالتعمري والوزير املكلف بالقت�ساد الرقمي، حتدد بوا�سطته 

املوا�سفات التقنية الدنيا للتجهيزات وللبنيات التحتية لالت�سالت لأجل 

ربط هذه البنايات اجلديدة ومناطق الأن�سطة ب�سبكات الت�سالت. وتعتزم 

املوا�سفات  لإمتام   2016 �سنة  غ�سون  يف  ثانية  درا�سة  طرح  الوكالة 

التقنية للبنيات التحتية لالت�سالت الواجب ن�رسها يف البنايات اجلديدة 

ومناطق الأن�سطة، مع الأخذ بعني العتبار التحولت التكنولوجية احلا�سلة 

والقواعد  التحمالت  دفاتر  بنود  مقرتحات  وكذا  عنها  املعرب  واحلاجيات 

لأجل اعتماد مكاتب الفح�ض، املن�سو�ض عليها يف م�رسوع القانون رقم 

121.12 الذي يوجد يف طور الدرا�سة بالربملان.

احلكومية ذات اآثار اجتماعية قوية يف املناطق النائية و/اأو الأقل ربحية.

الف�سائية  التكنولوجيات  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  يف  حاليًا  التفكري  ويتم 

�سمان  الوقت،  نف�ض  ويف  العايل  بال�سبيب  ال�ساكنة  هذه  تغطية  ل�سمان 

تقدمي خدمة الإنرتنت للمرافق الإدارية العمومية املتواجدة بهذه املناطق.

2.3- المخطط الوطني لتنمية الصبيب 
العالي  والعالي جدا

اأهداف  عدة  جدا  والعايل  العايل  ال�سبيب  لتنمية  الوطني  املخطط  حدد 

 02( العايل  ال�سبيب  اإىل  الولوج  تعميم  بالأ�سا�ض،  ويروم،  طموحة، 

ميغابايت يف الثانية كحد اأدنى( وذلك يف ظرف زمني قدره ع�رس �سنوات 

العمومية  املرافق  جميع  ولوج  اإتاحة  اإىل  يهدف  كما  اإطالقه.  بعد   )10(

الإدارية، خ�سو�سًا تلك املتواجدة يف املناطق النائية اأو الأقل ربحية، اإىل 

اأدنى(، يف  الثانية كحد  ميغابايت يف   02( العايل  ال�سبيب  ذي  الإنرتنت 

اعتمد هذا املخطط  الأهداف، فقد  اأجل خم�ض �سنوات. ولت�سهيل بلوغ هذه 

برنامج عمل عملي يتمحور حول ثالثة مكونات اأ�سا�سية:

اإىل ال�سبيب العايل؛ • ن�رس البنيات التحتية الأر�سية للولوج 
اإىل ال�سبيب العايل جداً؛ • ن�رس حلول للولوج 

تغطية  ل�ستكمال  ال�سناعية  الأقمار  عرب  احللول  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء   •
وولوج املناطق النائية.
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3RP 3.3- . منح تراخيص من نوع
  VSATو GMPCSو

اعتمد جمل�ض اإدارة الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت يف اجتماعه املنعقد 

بتاريخ 14 مار�ض 2014، قرارين يتعلقان مبنح تراخي�ض جديدة من نوع 

.GMPCSو VSAT3 وRP
ويتعلق القرار الأول رقم )n°C-11/14-1( بتفعيل التو�سيات املنبثقة 

خدمات  �سوق  و�سعية  بخ�سو�ض  الوكالة  اأجنزتها  التي  الدرا�سة  عن 

الواجبة  الرافعات  ول�سيما  باملغرب،  ال�سناعية  الأقمار  عرب  الت�سالت 

تفعيلها ل�سمان تنميته وكذا مواكبة متعهدي �سبكات الت�سالت بوا�سطة 

هذا  ويف  احلاليني.   GMPCSو  VSAT نوعي  من  ال�سناعية  الأقمار 

 SPACECOM الباب، فقد مت اإخبار جمل�ض الإدارة بو�سعية املتعهدين

وGULFSAT )احلائزين على ترخي�سني من نوع VSAT( وبطلبات 

احل�سول على تراخي�ض من نوعي VSAT وGMPCS التي تو�سلت بها 

العامة ملوا�سلة  بالتوجهات  املذكرة  الوكالة وباملقرتحات امل�سمنة يف 

2018، حيث قام باإعطاء موافقته  اأفق �سنة  تنمية قطاع الت�سالت يف 

بالإعالن عن نداءات من اأجل املناف�سة من اأجل منح تراخي�ض جديدة من 

.GMPCSو VSAT نوعي

لل�سيد رئي�ض احلكومة،  الوكالة  اإدارة  القرار، فو�ض جمل�ض  ومبقت�سى هذا 

ب�سفته رئي�سًا له، اتخاذ قرار امل�سادقة على ال�رسوط اجلديدة لإعادة طرح 

نداءات من اأجل املناف�سة، بناء على القرتاحات املقدمة من قبل الوكالة، 

يف حالة ما اإذا كانت هذه الأخرية غري جمدية.           

تطبيقًا للقرارين �سالفي الذكر، اأعدت الوكالة ثالثة م�ساريع دفاتر التحمالت 

ملنح تراخي�ض من نوع 3RP وVSAT وGMPCS. ويف �سهر يونيو 

2014، مت اإر�سال هذه امل�ساريع، ق�سد اإبداء الراأي والتعاليق، اإىل القطاعات 
 11 املادة  اأحكام  )مبوجب  املكلفة  الإدارية  اللجنة  يف  املمثلة  الوزارية 

24.96 املتعلق بالربيد واملوا�سالت( بامل�سادقة على  القانون رقم  من 

VSAT3 وRP تراخي�ش 

مت طرح ثالثة اإعالنات عن املناف�سة بتاريخ 16 مار�ض 2015 ملنح هذه 

�سبكة  وا�ستغالل  باإقامة  الأول  املناف�سة  عن  الإعالن  ويتعلق  الرتاخي�ض. 

اأما فيما يخ�ض القرار الثاين رقم )n° C-13/14-1(، فاإنه يهم الإعالن 

عن نداء من اأجل املناف�سة ملنح ترخي�ض من نوع 3RP. وبخ�سو�ض هذا 

املو�سوع، فقد مت اإخبار جمل�ض اإدارة الوكالة بالطلب، املوؤرخ يف 03 يوليو 

الوكالة  اإىل   CIRES TELECOM �رسكة  به  تقدمت  الذي   ،2013
ل�سبكة  متعهداً  ب�سفتها  اجلهوي  ترخي�سها  تغطية  تو�سيع  فيه  تلتم�ض 

راديوكهربائية ذات موارد مقت�سمة )3RP( على جمموع الرتاب الوطني.

وقد اعترب املجل�ض اأن هذا الطلب ي�سكل تغيرياً جوهريًا يف مو�سوع دفرت 

حتمالت الرتخي�ض املمنوح لها. واعتبارا لوجود متعهد وحيد حائز على 

اأعطى  )MORATEL(، فقد  3RP ذي طابع وطني  ترخي�ض من نوع 

جمل�ض الإدارة موافقته لالإعالن عن نداء من اأجل املناف�سة ملنح ترخي�ض 

 )3RP( مقت�سمة  موارد  ذات  راديوكهربائية  �سبكة  وا�ستغالل  لإحداث 

فوق جمموع الرتاب الوطني، اعتماداً على نف�ض ال�رسوط املالية والتقنية 

3RP ل�رسكة  الرتخي�ض من نوع  املتطلبة خالل عملية منح  والتنظيمية 

.MORATEL

وبعد  املناف�سة.  عن  الإعالن  طرح  اأجل  من  التحمالت  دفاتر  مقت�سيات 

عقد العديد من الجتماعات ملناق�سة ودرا�سة التعاليق املثارة والتعديالت 

م�ساريع  على   ،2015 يناير  �سهر  نهاية  يف  اللجنة،  �سادقت  املقرتحة، 

دفاتر التحمالت الثالثة من اأجل طرح لإعالن عن املناف�سة املتعلق مبنح 

 .VSATو GMPCS3 وRP الرتاخي�ض من نوع

 .3RP نوع  من  الرتددات  اقت�سام  تقنيات  ت�ستعمل  الراديوية  لالت�سالت 

اأما الإعالن عن املناف�سة الثاين، فاإنه يهم توفري خدمات الت�سالت عرب 

الأقمار ال�سناعية ت�ستعمل تكنولوجيات من نوع GMPCS. وبخ�سو�ض 

 اأ�سغال اللجنة االإدارية

االإعالن عن املناف�سة ملنح الرتاخي�ش ودرا�سة امللفات 



4.3-  التحول نحو قاعده محورية 
جديده لتدبير أسماء مجال االنترنت 

».ma«

الثالث، فاإنه يخ�ض توفري خدمات الت�سالت عرب  الإعالن عن املناف�سة 

اأودعت  وقد   .VSAT نوع  من  تكنولوجيات  ت�ستعمل  ال�سناعية  الأقمار 

�ست )06( �رسكات ملفات تر�سيحها.

نظام  م�سبقا يف  املحددة  املعايري  وفق  املرت�سحني  ملفات  تقييم  وقد مت 

باملعاينات  القيام  من  التقييم  هذا  مكن  بحيث  املناف�سة،  عن  الإعالن 

التالية: 

للحدود  مطابقة  هي  حدة  على  مرت�سح  كل  قبل  من  املتخذة  • التعهدات 
الدنيا املتطلبة بوا�سطة دفاتر حتمالت الإعالنات عن املناف�سة؛

• امللفات املقدمة من طرف املرت�سحني جيدة؛
• موؤ�رسات جودة اخلدمة املقرتحة تتما�سى مع اأح�سن املمار�سات الدولية؛

• روؤية ال�سوق وخمططات اأعمال املر�سحني املقرتحة من لدن املرت�سحني 
.VSAT3 وRP من�سجمة ومن �ساأنها الإ�سهام يف تنمية اأ�سواق

فقد   ،VSATو  3RP نوع  من  للرتاخي�ض  املايل  املقابل  يخ�ض  وفيما 

حددت م�سبقًا يف دفاتر التحمالت املطابقة، وهي على التوايل 600.000 

درهم و19 مليون درهم. 

الرتاخي�ض  منح  اقرتاح  مت  الرت�سيح،  مللفات  الكامل  التقييم  اإثر  وعلى 

 SADVو  CIRES TELECOM �رسكتي  من  لكل   3RP نوع  من 

والرتاخي�ض من نوع VSAT لكل من ات�سالت املغرب وSADV ووانا 

2015، على  23 يوليو  ال�سيد رئي�ض احلكومة، بتاريخ  كوربوريت. ووافق 

�سعيًا منها اإىل حت�سني مهمتها املتعلقة بتدبري اأ�سماء املجال ».ma«، كما 

هي من�سو�ض عليها يف القانون اجلاري به العمل، عهدت الوكالة، بتاريخ 

12 فرباير 2014، مبهمة التدبري التقني لهذه اخلدمة اإىل �رسكة ات�سالت 
قاعدة  اإطالق  مت  فقد  وهكذا،  خا�ض.  حتمالت  دفرت  على  بناء  املغرب 

حتتية  بنيات  من  تتكون   ،2015 مار�ض  فاحت  بتاريخ  جديدة،  حمورية 

املجال  لأ�سماء  اأوتوماتيكي  بتدبري  وتعنى  وبرجميات(  )مادية  تقنية 

».ma«، وفق اأجود املمار�سات واملعايري الدولية يف هذا املجال.

».ma« قرار جديد لتدبري اأ�سماء جمال الإنرتنت >
 بتاريخ 05 فرباير 2015، مت ن�رس باجلريدة الر�سمية، القرار ال�سادر عن 

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت حتت عدد 12/14 بتاريخ 

والتجاري  والتقني  الإداري  التدبري  بكيفيات  يتعلق   2014 نوفمرب   21
مار�ض  فاحت  من  ابتداء  التنفيذ  حيز  دخل  حيث   ،»ma.« املجال  لأ�سماء 

اإثر  على  املوا�سالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  طرف  من  املقرتحة  الأراء 

درا�سة ملفات الرت�سيح املتعلقة بالإعالنات عن املناف�سة الثالثة. وعليه، 

وا�ستنادا  للرتاخي�ض.  موؤقتني  كحائزين  املرت�سحني  جميع  اإعالن  مت  فقد 

م�ساريع  اإعداد  مت  املعتمدين،  املرت�سحني  طرف  من  املقدمة  للعرو�ض 

�سادق   ،2015 اأكتوبر   22 وبتاريخ  امل�سادقة.  على  وعر�سها  مرا�سيم 

جمل�ض احلكومة على خم�سة م�ساريع مرا�سيم مبنح الرتاخي�ض، مت ن�رسها 

باجلريدة الر�سمية للمملكة بتاريخ 05 نوفمرب 2015.

 

ال�سناعية  االأقمار  االت�ساالت بوا�سطة  تراخي�ش الإحداث وا�ستغالل �سبكة 

 GMPCS
وبخ�سو�ض هذه الرتاخي�ض، مل يكن الإعالن عن املناف�سة جمديا، بحيث 

مل يتم الت�رسيح بقبول امللفات الإدارية للمرت�سحني الثنني اللذين اأودعا 

 .GMPCS عر�سيهما. وبالتايل، مل يتم منح اأي ترخي�ض من نوع

وبعد موافقة رئي�ض احلكومة، مت ن�رس، عند متم �سهر �سبتمرب 2015، اإعالن 

عن املناف�سة جديد ملنح تراخي�ض جديدة من هذا النوع. وحدد اأجل اإيداع 

من  بطلب  الأجل،  هذا  متديد  ومت   2015 نوفمرب   19 يف  الرت�سيح  ملفات 

بع�ض املرت�سحني، اإىل تاريخ 03 دي�سمرب 2015.

اأ�سماء املجال  القرار حتديد م�ساطر ت�سجيل وتدبري  اأعاد هذا  2015. وقد 
وهي  التنظيمي،  الإطار  على  التح�سينات  من  العديد  اإدخال  عرب   »ma.«

كالتايل:

اأ�سماء املجال ».ma«؛  • حتديد دقيق مل�ساطر ت�سجيل وتدبري 
بينه وبني  اتفاقية  اإبرام  ».ma« من خالل  اخلدمة  ن�ساط مقدم  • تاأطري 

الوكالة؛

• فوترة مقدمي اخلدمة ».ma« من طرف الوكالة؛
اأو حذف ا�سم جمال يف حالت معينة؛ • اإمكانية جتميد 

باأ�سماء  املتعلقة  ال�سخ�سية  املعطيات  ون�رس  معاجلة  �سكليات  حتديد   •
املجال ».ma«، وفقًا لالأحكام التنظيمية اجلاري بها العمل؛

واإمكانية  بتخفي�سها   »ma.« املجال  اأ�سماء  ت�سجيل  اأ�سعار  مراجعة   •
الت�سجيل متعدد ال�سنوات لأ�سماء جمال هذه.
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 ».ma« ا�ستغالل القاعدة املحورية اجلديدة لتدبري اأ�سماء >

املحورية  القاعدة  ا�ستغالل  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  توؤمن 

اجلديدة ».ma«، بتن�سيق مع ات�سالت املغرب التي توؤمن ال�سيانة التقنية 

املحورية  القاعدة  هذه  اأدخلت  وقد  املو�سوعة.  واحللول  املعدات  جلميع 

العديد من التح�سينات من اأبرزها:

اإىل  اأيام  عدة  من   »ma.« جمال  ا�سم  وتفعيل  ت�سجيل  اأجل  تقلي�ض  • مت 
خم�سة ع�رس )15( دقيقة؛

عرب  اخلدمة  مقدمي  طرف  من  املحورية  القاعدة  اإىل  املبا�رس  الولوج   •
ولوج موؤمن. فمقدمو اخلدمة ينجزون، ب�سكل مبا�رس، جميع العمليات على 

اأ�سماء املجال؛

• �سفافية تامة يف عملية تدبري اأ�سماء املجال: يتوفر مقدمو اخلدمة على 
ولوج جلميع املعطيات املرتبطة باأ�سماء املجال التي يقومون بتدبريها، 

وعلى اخل�سو�ض، اأ�سماء املجال منتهية ال�سالحية اأو تلك التي مت اإن�ساوؤها 

حديثا واملبالغ املفوترة من طرف الوكالة.

registre.ma اجلديدة للموقع >
املجال  اأ�سماء  لتدبري  اجلديدة  املحورية  القاعدة  تفعيل  مواكبة  لأجل 

».ma«، مت اإن�ساء، بتاريخ فاحت مار�ض 2015، بوابة رقمية جديدة ل�سم 

www.registre.ma. ويتوفر  الرابط  ».ma«، متاحة عرب هذا  املجال 

هذا املوقع على هوية ب�رسية خا�سة بال�سجل الوطني ويقوم بتقدمي جميع 

املعلومات بخ�سو�ض م�ساطر وكيفيات تدبري اأ�سماء املجال ».ma«. كما 

معطيات  قاعدة  متثل  التي   ،»  whois  « خدمة  على  املوقع  هذا  يتوفر 

عمومية تتيح التحقق من �سغور وتوفر ا�سم جمال ما والقيام باأبحاث من 

اأجل احل�سول على معلومات بخ�سو�ض ا�سم جمال م�سجل، كتاريخ ت�سجيله 

وا�سم �ساحبه.



35
التــقــــريــــــــر
السنـــــــــــوي

2015



أنشطة
وتدابير التقنين

36
التــقــــريــــــــر
السنـــــــــــوي

2015





38
التــقــــريــــــــر
السنـــــــــــوي

2015

1.4- تحليل الأسواق الخاصة 
وتعيين المتعهدين الذين 

يمارسون نفوذا مؤثرا
2.97.1025 املتعلق بالربط  15 من املر�سوم رقم  طبقا لأحكام املادة 

املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  قامت  الت�سالت،  ل�سبكات  البيني 

اخلا�سة  الأ�سواق  يف  الت�سالت  �سبكات  متعهدي  وتاأثري  نفوذ  بتحليل 

املحددة بوا�سطة قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت رقم 

2015 و2017. وتخ�ض هذه الأ�سواق:  14/13 للفرتة ما بني 
• �سوق املكاملات املنتهية بال�سبكة الثابتة، مبا فيها ال�سبكة ذات التنقل 

املحدود؛

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

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

املحلية؛

اإىل البينة التحتية للهند�سة املدنية. • �سوق الولوج باجلملة 
وبعد حتليل ردود املتعهدين على ال�ستمارات التي وجهتها اإليهم الوكالة، 

 15/06 رقم  قراراها   ،2015 دي�سمرب   9 بتاريخ  الأخرية،  هذه  اأ�سدرت 

اخلا�سة  الأ�سواق  يف  موؤثرا  نفوذا  ميار�سون  الذين  املتعهدين  بتعيني 

على  امللقاة  اخلا�سة  اللتزامات  وحتديد   ،2016 �سنة  بر�سم  لالت�سالت 

كمتعهد  املغرب  ات�سالت  تعيني  مت  فقد  وعليه،  اخل�سو�ض.  بهذا  عاتقهم 

ميار�ض نفوذا موؤثرا يف جميع الأ�سواق اخلا�سة، اأما ميدي تيليكوم ووانا 

�سوق  يف  موؤثرا  نوفذا  ميار�سان  كمتعهدين  تعيينهما  مت  فقد  كوربوريت، 

خدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية املنتهية. 

معاجلة ال�سكايات

تقيد  على  الوكالة  ت�سهر  امل�ستهلكني،  حقوق  حماية  على  منها  حر�سا 

اإزاء  عليهم  املفرو�سة  باللتزامات  للموا�سالت  العامة  ال�سبكات  متعهدي 

زبائنهم. ولهذا الغر�ض، فاإن الوكالة، خالل �سنة 2015، عاجلت وتتبعت 

حوايل مائة �سكاية وتظلم مقدمة من طرف الزبائن اخلوا�ض واملهنيني.

وبنود  الهاتفية  الأرقام  حمل  م�ساألة  اأ�سا�سا،  ال�سكايات،  هذه  وتخ�ض 

ما  التعاقدية  العالقة  اأغفال  دون  اخلدمة  وجودة  ال�سرتاك  عقود  اإنهاء 

يف  اإل  تبت  ل  الوكالة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتب  وزبنائهم.  املتعهدين  بني 

ال�سكايات التي تدخل �سمن اخت�سا�ساتها. اأما بخ�سو�ض ال�سكايات التي 

فيها  البت  يتم  فاإنه  والزبون،  املتعهد  بني  ما  التعاقدية  اللتزامات  تهم 

طبقا للمقت�سيات التعاقدية بني الطرفني. 

تدقيق عملي لنظم تدبري حظائر امل�سرتكني يف خدمة الهاتف املتنقل

بل  عنه،  حميد  ل  اأمراً  الزبائن  هوية  حتديد  الراهن،  الوقت  يف  ي�سكل، 

والإداري يف  والرقمي واملايل  القت�سادي  لالإدماج  رافعة قوية  اأ�سبحت 

البلدان ال�ساعدة. 

ومن اأجل موا�سلة الأعمال التي مت ال�رسوع فيها منذ �سنة 2014، طرحت 

تدبري  نظم  تدقيق  عملية   ،2015 �سنة  من  الرابع  الف�سل  خالل  الوكالة، 

هذه  تروم  حيث  املتعهدين،  لدى  املتنقل  الهاتف  يف  امل�سرتكني  حظائر 

وخا�سة  الوكالة،  لقرارات  النظم  هذه  مطابقة  مدى  من  التاأكد  العملية 

القرار رقم ANRT/DG/N°6 بتاريخ 25 يناير 2011 والقرار رقم 

املتعلقني   2011 يونيو  فاحت  بتاريخ   ANRT/DG/N°03/11
اخلدمة  يف  التوايل  على  امل�سرتكني  حظائر  احت�ساب  كيفيات  بتحديد 

املتنقلة وخدمة الإنرتنت من اجليل الثالث )3G( والقرارين الآخرين رقم  

ANRT/ 2013 ورقم نوفمرب   08 بتاريخ   ANRT/DG/13/13
هوية  بتحديد  املتعلقني   2014 يناير   31 بتاريخ    DG/14/03

امل�سرتكني الهاتف املتنقل.

القت�ساء،  عند  اقرتاح،  من  ذلك،  على  عالوة  هذه،  التدقيق  عملية  ومتكن 

تدابري لأجل املالئمة مع الن�سو�ض التنظيمية املعمول بها.

وقد همت هذه العملية جانبني اإ�سافيني:

مو�سوع  التنظيمية،  باللتزامات  التقيد  من  بالتحقق  املتعلق  اجلانب   •
قرارات الوكالة �سالفة الذكر؛

التي  التجهيزات  وتقييم  مراقبة  يخ�ض  الذي  والتقني  الوظيفي  • اجلانب 
تتيح احت�ساب وحتديد هوية امل�سرتكني يف اخلدمة املتنقلة للمتعهد، مع 

القيام، من جهة، بتحليل �سامل ملدى احرتام املتعهدين للقرارات ال�سادرة 

اأ�سا�ض عينة متثيلية ل�سمولية  اأخرى، بدرا�سة على  عن الوكالة، ومن جهة 

حظرية امل�سرتكني الإجمالية.

وقد مت اإجناز هذه التحليالت على مرحلتني خمتلفتني:

هوؤلء  هوية  حتديد  م�سطرة  فعالية  مراقبة  طريق  عن  كمي:  حتليل   •
امل�سرتكني، طبقا للقرارات �سالفة الذكر، بالن�سبة ملخزون البطائق )بطائق 

بالن�سبة   2014 مار�ض   31 اإىل حدود  امل�سغلة  املودمي(  اأجهزة  اأو   SIM



للزبناء الن�سيطني عند فاحت اأبريل 2014؛

امل�سرتكني يف  على  منا�سفة،  موزعة،  �ساكنة  على  اأجنز  راأي  • ا�ستطالع 
اإجناز هذا  2014 وما بعده. وقد مت  اأبريل  الهاتفية ما قبل فاحت  اخلدمة 

ال�ستطالع عرب القيام مبكاملات هاتفية مبا�رسة مع امل�سرتكني للتاأكد من 

�سحة املعطيات املتعلقة بالهوية.

وقد مكنت عملية التدقيق هذه من معاينة ما يلي :

عليها  التن�سي�ض  مت  كما  املراقبات  بتفعيل  املتعهدون  قام  اإجمال،   •
بوا�سطة قرارات الوكالة؛

تهدف عملية التدقيق التنظيمي التاأكد من �سحة التكاليف ومدى متا�سكها 

اأخرى  جمالت  اقرتاح  تتيح  حيث  التنظيمية،  الن�سو�ض  مع  وات�ساقها 

التدقيق  لتح�سني منوذج احل�ساب املعتمد من قبل املتعهد. وتهم عمليات 

بالأ�سا�ض:

لو�سع  امل�ستعملة  الإنتاج  وتكاليف  العوائد  احت�ساب  نظام  اكتمال   •
القوائم التنظيمية؛

• تقييم مبادئ ف�سل احل�سابات وم�ستوى ف�سل الأن�سطة؛
• وجاهة و�سحة قواعد تخ�سي�ض التكاليف والإيرادات امل�ستعملة لو�سع 

القوائم التنظيمية؛

• وجاهة و�سحة تكلفة مكافاأة راأ�ض املال املخ�س�سة لالأن�سطة املقننة؛

اإقامة �سبكة GSM-R للخط فائق ال�رشعة باملغرب

GSM-R ل�ستغالل  لل�سكك احلديدية تكنولوجيا  الوطني  اختار املكتب 

�سبكته الراديوكهربائية امل�ستقلة التي تغطي حاجيات اخلط فائق ال�رسعة 

تولت  امل�رسوع،  هذا  اإطار  ويف  الوطني.  ال�سككي  املحور  على   )LGV(

الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت، بت�ساور مع كل من متعهدي �سبكات 

احلديدية،  لل�سكك  الوطني  واملكتب  الثالثة   GSM نوع  من  الت�سالت 

بتفعيل الكيفيات التقنية واملالية والتنظيمية لأجل حترير �رسيط الرتددات 

MHz938-934/893-889 باملغرب. 
الوكالة واملكتب  اإعداده بت�ساور بني  اأ�سا�ض خمطط عمل مت  وعليه، وعلى 

الوطني لل�سكك احلديدية واملتعهدين الثالثة :

التدقيق  عملية  مع  مقارنة  الهوية  حتديد  ن�سبة  يف  تطور  ت�سجيل  مت   •
الراأي  وا�ستطالع  املالحظة  عنا�رس  اأن  غري   .2012 �سنة  خالل  املنجزة 

تربز وجود تفاوت مهم ما بني �سبكة التوزيع اخلا�سة باملتعهدين وبني 

املتجولني  والباعة  بالتق�سيط  الباعة  من  املكونة  الثانوية  التوزيع  �سبكة 

ونقاط البيع بالأ�سواق وباملخادع الهاتفية.

وقد و�سعت الوكالة، خالل �سنة 2014 وبداية �سنة 2015، خمطط توا�سلي 

عرب  وال�ستجوابات  التح�سي�سية  والو�سالت  املكتوبة  ال�سحافة  ا�ستهدف 

املحطات الإذاعية والروبورتاجات املن�سورة يف العديد من اجلرائد باللغة 

العربية، اإ�سافة اإىل و�سالت اإذاعية.

• مراجعة كيفيات احت�ساب امل�ساهمات يف املهام العامة للدولة.
ومتيزت �سنة 2015 مبا يلي:

بر�سم  املغرب  ات�سالت  للمتعهد  التنظيمي  التدقيق  عملية  • النتهاء من 
�سنة 2012؛

• النتهاء من عملية التدقيق التنظيمي للمتعهد ميدي تيلكوم بر�سم �سنة 
2012 لنف�ض املتعهد؛ 2011 وال�رسوع يف عملية التدقيق بر�سم �سنة 

�سنتي  بر�سم  كوربوريت  وانا  للمتعهد  التنظيمي  التدقيق  اأعمال  اإجناز   •
2011 و2012.

طرف  من  امل�سغولة  الفرعية  الأ�رسطة  حترير  عملية  يف  ال�رسوع  مت   •
ل�رسيط  الكلي  التحرير  عملية  من  النتهاء  مت  وقد  الثالثة.  املتعهدين 

الأول  الف�سل  نهاية  يف  بنجاح  ال�رسعة  فائق  للخط  املخ�س�ض  الرتددات 

من �سنة 2015.

• مت توقيع اتفاقيات ما بني الوكالة واملكتب الوطني املذكور واملتعهدين 
حتدد  كما  التحرير.  عملية  لتفعيل  املالية  الكيفيات  بخ�سو�ض  الثالثة 

هذه التفاقيات ال�رسوط التقنية والتنظيمية ل�ستغالل الرتددات التي �سيتم 

.GSM-R تخ�سي�سها للمكتب الوطني يف اإطار �سبكة

اإ�سافة اإىل ذلك، وتفاديًا مل�ساكل الت�سوي�ض، ول�سيما يف املنطقة ال�سمالية 

للمملكة، عقدت الوكالة، يف �سهر مايو من �سنة 2015، اجتماعًا تن�سيقيًا 

2.4-   تدقيق المتعهدين

3.4-   تدبير طيف الترددات
1- تدبري وتخطيط طيف الرتددات
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مع الوزارة املكلفة بالت�سالت باإ�سبانيا. وهدف هذا الجتماع اإىل حتديد 

املناطق احلدودية بني  GSM-R يف  التقنية ل�ستغالل �رسيط  ال�رسوط 

البلدين. 

   ويف �سهر دي�سمرب من �سنة 2015، قامت الوكالة بتخ�سي�ض �سعة تعادل 

2x4 MHz لفائدة املكتب الوطني لل�سكك احلديدية يف اإطار اإن�ساء �سبكة 
اخلط  حلاجيات  ت�ستجيب   GSM-R نوع  من  م�ستقلة  راديوكهربائية 

فائق ال�رسعة باملغرب.

درا�سة للقيمة االقت�سادية لطيف الرتددات

حول  درا�سة  لإجناز  خربة  مكتب  الوكالة  كلفت   ،2015 �سبتمرب  �سهر  يف 

تندرج  التي  الدرا�سة،  الرتددات. وقد همت هذه  لطيف  القت�سادية  القيمة 

�سمن املهمة املوكولة اإىل الوكالة املتعلقة بتدبري الطيف الرتددي، اإجناز 

اخلدمات التالية باخل�سو�ض:

ونوع  اخلدمة  نوع  بح�سب  حاليًا  املطبقة  الرتددات  لأتاوى  حتليل   •
ال�رسيط، مع الأخذ بعني العتبار نوعية ال�ستعمالت الوطنية والتوجهات 

الدولية يف هذا املجال بالن�سبة لكل �رسيط للرتددات؛

العمل  بها  اجلاري  الن�سو�ض  ملراجعة  و�سيناريوهات  تو�سيات  اإعداد   •
جديدة،  مالية  مبالغ  اأخرى،  )�سيغة  التعديالت  القت�ساء،  عند  واقرتاح، 

...اإلخ( التي ميكن اإدخالها على الأتاوى احلالية.

ويف الأخري، �ستتيح هذه الدرا�سة من �سياغة تو�سيات تتعلق بتحديد اأتاوى 

�ستطالها  التي  الأ�رسطة  وخمتلف  اخلدمات  ملختلف  بالن�سبة  الرتددات 

التعديالت، ا�ستنادا على اأح�سن املمار�سات الدولية يف هذا املجال. وتهدف 

هذه العملية اإىل جعل الأتاوى عن تعيني الرتددات رافعة للتقنني من �ساأنها 

تعزيز تنمية قطاع الت�سالت، عرب اإدخال تكنولوجيات جديدة لالت�سال 

الراديوي للمغرب. كما تتيح هذه الدرا�سة، التي من املرتقب النتهاء منها 

بحلول منت�سف �سهر فرباير 2016، اإعداد الن�سو�ض التنظيمية املنا�سبة 

عن  الأتاوى  بتحديد  املتعلقة  احلالية  الوزارية  القرارات  تعديل  اأجل  من 

تعيني الرتددات.

ا�ستغالل موؤقت لتكنولوجيا TV White Space باملغرب

اإىل خدمة الإنرتنت باملوؤ�س�سات التعليمية يف  �سعيا منها لت�سهيل الولوج 

املناطق املنغلقة، منحت الوكالة الوطنية لتقنني املوا�سالت اأذونا موؤقتة 

 )TV White Space -TVWS( لإقامة مواقع منوذجية لتكنولوجيا

عيا�ض  القا�سي  وجلامعة  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  لوزارة 

مبراك�ض.

الرتددي املخ�س�ض  الطيف  با�ستعمال جزء من  التكنولوجيا  وت�سمح هذه 

للبث الإذاعي والتلفزي غري امل�ستعمل واملتوفر يف منطقة جغرافية حمددة 

لتقدمي خدمة الإنرتنت. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن نتائج هذه التجارب �ستوظف 

على  املعنية  الأطراف  خمتلف  مع  بتن�سيق  الوكالة،  �ستنجزها  درا�سة  يف 

اإىل  التكنولوجيا  هذه  اإدخال  اإمكانية  بحث  بغر�ض  الوطني،  امل�ستوى 

املغرب، وعند القت�ساء، حتديد �رسوط وكيفيات ا�ستغاللها.

تخ�سي�ش ترددات خلدمات الهاتف املتنقل يف اإطار تراخي�ش اجليل الرابع

على اإثر منح تراخي�ض لإقامة وا�ستغالل �سبكات متنقلة من اجلل الرابع، مت 

 MHz 2600و MHz 1800 تخ�سي�ض �سعات للرتددات يف ال�رسيطني

)ات�سالت  الرابع  اجليل  من  تراخي�ض  على  احلائزين  املتعهدين  لفائدة 

املغرب وميدي تيلكوم ووانا كوربوريت(. و�ستمنح لهوؤلء املتعهدين لحقًا 

ترددات اأخرى يف �رسيط MHz 800، طبقا لبنود دفاتر حتمالتهم ووفق 

روزنامة اعتمدت من اأجل اإعادة تهيئة الطيف الرتددي. 

الرابع  اجليل  ل�سبكات  املخ�س�سة  الرتددات  ت�سغيل  عملية  وملواكبة   

باملغرب، عقدت الوكالة اجتماعات تن�سيقية ثنائية مع البلدان املحاذية 

التقنية  ال�رسوط  حتديد  اإىل  تهدف  والربتغال،  اإ�سبانيا  من  كل  �سيما  ول 

ل�ستغالل اأ�رسطة الرتددات من اجليل الرابع باملناطق احلدودية ولتفادي 

خماطر الت�سوي�ض على �سبكات املتعهدين لهذه البلدان.

2- اأن�سطة تعيني الرتددات
بها  تقدم  الرتددات  تعيني  العدد من طلبات  2015 مبعاجلة  �سنة  متيزت 

متعهدو  وبالأ�سا�ض  الوطني،  امل�ستوى  على  الطيف  م�ستعملي  خمتلف 

�سبكات الت�سالت الوطنيني، الذين ا�ستفادوا من 1162 و�سالت هرتزية 

جديدة. بالإ�سافة اإليهم، ا�ستفادت الإدارات واملوؤ�س�سات العمومية ومتعهدو 

اإحداث و/اأو تعديل �سبكاتهم  اإذنا لأجل   84 اأزيد من  القطاع اخلا�ض من 

الراديوكهربائية امل�ستقلة. كما متت معاجلة عدة طلبات تخ�ض ال�ستعمال 

املوؤقت للرتددات يف اإطار خمتلف التظاهرات الوطنية، حيث مت منح، يف هذا 

ال�سدد، 101 اإذن من اأجل اإقامة وا�ستغالل �سبكات راديوكهربائية موؤقتة.

الرتددات  تعيني  عن  الأذون  من  العديد  الوكالة  منحت  ذلك،  على  عالوة 

الدبلوما�سية  والبعثات  والتمثيليات  الأمنية  امل�سالح  خمتلف  لفائدة 

املعتمدة باململكة.

ومن جانب اآخر، وا�سلت الوكالة عملية توطيد حظرية الرتددات املمنوحة 

لفائدة بع�ض م�ستعملي الطيف الرتددي على امل�ستوى الوطني، من �سمنهم 

الوطنية  اجلذاذة  اإطار حتديث  العملية يف  هذه  وتندرج  الأمنية.  امل�سالح 

للرتددات.

الوكالة  قامت  العمل،  بها  اجلاري  التنظيمية  للن�سو�ض  وطبقًا  واأخريا، 

بدرا�سة وحتليل طلبات الرتددات املقدمة من طرف الهيئة العليا لالت�سال 

ال�سمعي الب�رسي لأجل تعيني الرتددات لفائدة متعهدي الت�سال ال�سمعي 

الب�رسي الوطنيني. وقد اأعطت الوكالة موافقتها للهيئة من اأجل تعيني 221 

ترددا للبث الإذاعي ال�سوتي و08 ترددا تلبية حلاجيات القطب العمومي 

يف اإطار م�ساريعه املتعلقة بن�رس البث التلفزي الرقمي الأر�سي باملغرب.



جمال  يف  التن�سيق  تخ�ض  ملفات  عدة  ومعاجلة  بدرا�سة  الوكالة  قامت 

الرتددات كالتايل:

الأر�سية  باأنظمة اخلدمات  تن�سيق تتعلق  1789 طلب  • درا�سة ومعاجلة 
والف�سائية وتبليغها اإىل الحتاد الدويل لالت�سالت؛

1171 طلب تن�سيق ثنائي للرتددات؛ • درا�سة ومعاجلة 
• تبليغ الحتاد الدويل لالت�سالت بـ 380 تعيينا وطنيا، يتطلب حماية 

دولية وقيدها باجلذاذة املرجعية الدولية للرتددات؛

• معاجلة حالت ت�سوي�ض لتعيني الرتددات بالن�سبة للبث الإذاعي.
من جهة اأخرى، اأجنزت الوكالة، بت�ساور مع الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي 

لالت�سالت  الدويل  لالحتاد  املعطيات  قاعدة  حتيني  عملية  الب�رسي، 

بتبليغ  قامت  كما  باملغرب،  الأر�سي  الرقمي  التلفزي  البث  بخ�سو�ض 

لة فوق الرتاب الوطني طبقًا  املحطات التلفزية التناظرية التي مازالت ُم�سغَّ

لبنود اتفاقية جنيف 2006.

فيما يخ�ض اجتماعات تن�سيق الرتددات الثنائية، مت عقد اجتماع مبدينة 

الرتددات اخلا�سة باخلدمات املتنقلة  تن�سيق  اأجل  الربتغالية من  ل�سبونة 

تعرتي  التي  الت�سوي�ض  م�ساكل  وحل  احلدودية  املناطق  يف  امل�ستغلة 

املحطات املتنقلة. وقد نتج عن هذا الجتماع اعتماد خمطط عمل واإجراءات 

م�سطرية ما بني البلدين لت�سوية حالت الت�سوي�ض التي حتدث.

الإ�سبانية  مدريد  مبدينة  اآخر  تن�سيقي  اجتماع  عقد  مت  الجتاه،  نف�ض  يف 

ق�سد تخطيط الرتددات امل�ستغلة يف املناطق احلدودية من طرف متعهدي 

الذي يعقد  �سبكات الت�سالت املتنقلة للبلدين. وقد عرف هذا الجتماع، 

م�ساركة   ،2009 نوفمرب  �سهر  منذ  البلدين  بني  وبتناوب  دوري  ب�سكل 

اأ�رسطة  بع�ض  لقت�سام  اتفاقيات  اإبرام  عنه  ونتج  املعنيني  املتعهدين 

اخلدمات امل�ستغلة من طرف املتعهدين واعتماد اإجراءات م�سطرية لتن�سيق 

اأ�رسطة الرتددات اخلا�سة باجليل الرابع.

3- اأن�سطة التن�سيق الدويل للرتددات
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4.4-  إعاده تهيئة طيف الترددات

5.4-  المراقبة التقنية وتقييم جوده 
خدمة الشباكت العامة لالتصاالت

عملية اإعادة تهيئة طيف الرتددات هي جمموع الإجراءات الإدارية واملالية 

من  اأو  التجهيزات  من  اجلزئي،  اأو  الكلي  ال�سحب،  اإىل  الهادفة  والتقنية 

�سبكات  طرف  من  ا�ستغالله  اأجل  من  معني  ترددات  ل�رسيط  امل�ستعملني 

اأخرى لالت�سالت.

ويف �سنة 2015، وا�سلت الوكالة عمليات اإعادة تهيئة �رسيط 790-862 

MHz لال�ستجابة حلاجيات املتعهدين الوطنيني احلائزين على تراخي�ض 
اجليل الرابع، املتعلقة بالرتددات. ويف هذا ال�سدد، مت حترير �رسيط ترددات 

فرعي يف جمموع الرتاب الوطني، وذلك بعد اإبرام اتفاق لإعادة تهيئة طيف 

الرتددات ما بني الوكالة وم�ستغل هذا ال�رسيط الفرعي. 

لالت�سال  العليا  الهيئة  مع  املربم  لالتفاق  وتطبيقا  ال�سياق،  هذا  ويف 

طيف  لتدبري  الأ�سا�سية  املكونات  اإحدى  الرتددات  طيف  مراقبة  تعترب 

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

بوا�سطة  املحددة  والإدارية  التقنية  للقواعد  الراديوكهربائية  الرتددات 

الن�سو�ض التنظيمية اجلاري بها العمل وامل�سمنة يف الأذون امل�سلمة لهم 

من طرف ال�سلطة املكلفة بذلك.

وتهم مراقبة ال�سبكات والتجهيزات الراديوكهربائية العمليات التالية:

• مراقبة مطابقة ال�سبكات الراديوكهربائية امل�ستقلة؛
• مراقبة مطابقة املحطات الراديوكهربائية املقامة فوق ال�سفن؛

م�سح  خالل  من  امللغاة  امل�ستقلة  الراديوكهربائية  ال�سبكات  مراقبة   •
للرتددات املطابقة؛

• مراقبة طيفية لأ�رسطة الرتددات؛
• معاجلة حالت الت�سوي�ض؛

• قيا�ض املجالت الكهرومغناطي�سية يف اإطار معاجلة ال�سكايات املتعلقة 
بالأخطار املرتبطة باآثار الإ�سعاعات امل�رسة بال�سحة؛

• حتليل ومعاجلة النتائج لكل نوع من املراقبة؛
اإطار  يف  املدرجة  الإجنازات  من  التحقق  اإطار  يف  تتم  التي  املراقبة   •

 790-862 الرتددات  �رسيط  حترير  كيفيات  لتحديد  الب�رسي  ال�سمعي 

لفائدة  والتلفزي  الإذاعي  للبت  املخ�س�سة  اخلدمات  طرف  من   MHz
اأخرى  الوكالة يف عملية  انخرطت  باملغرب،  املتنقلة  الت�سالت  خدمات 

قنوات  حترير  مت  حيث  ب�رسي،  �سمعي  متعهد  مع  الطيف  تهيئة  لإعادة 

 MHz  790-862 الرتددات امل�ستغلة من قبل هذا املتعهد يف ال�رسيط 

يف املناطق التي مت تعيني هذه الرتددات فيها.

اإطار تعميم ولوج ال�ساكنة لل�سبيب العايل والعايل  اآخر، ويف  ومن جانب 

اأخرى  اأ�رسطة  الوكالة  اأعدت  الدولية،  املمار�سات  اأح�سن  غرار  وعلى  جدا، 

القدرة  حمتملة لفائدة عمليات مقبلة لإعادة تهيئة الطيف، الغر�ض منها 

على تلبية احلاجيات الإ�سافية ملتعهدي الت�سالت املتنقلة الوطنيني يف 

جمال الرتددات.

اخلدمة الأ�سا�سية لالت�سالت؛

• قيا�ض جودة خدمة ال�سبكات العامة لالت�سالت؛
طرف  من  عنها  املعلن  الكفاءة  وموؤ�رسات  التقنية  املعطيات  حتليل   •

متعهدي �سبكات الت�سالت املتنقلة من اجليلني الثاين والثالث؛

• حتليل املعطيات التقنية للربط البيني املعلنة من طرف املتعهدين؛
• تتبع م�ستوى تغطية ال�سبكات العامة لالت�سالت؛

م�سغلي  �سهادة  على  احل�سول  اختبارات  على  والإ�رساف  وتنظيم  • اإعداد 
التجهيزات الراديوكهربائية املحمولة و�سهادة الهواة. 

التنظيمية  الن�سو�ض  احرتام  مراقبة  الدولة،  حل�ساب  الوكالة،  تتوىل  كما 

يف  املمنوحة  والت�ساريح  املوافقات  ومقت�سيات  العمل  بها  اجلاري 

. وترمي مراقبة ت�سويق جمموع جتهيزات الت�سالت 
10

قطاع املوا�سالت

املعرو�سة يف ال�سوق املغربية، اإىل حتقيق الأهداف التالية:

القانونية  الن�سو�ض  احرتام  اأجل  من  املتدخلني  خمتلف  حت�سي�ض   •
البيع  لغر�ض  حيازتها  اأو  توريدها  اأو  املوا�سالت  اأجهزة  ب�سنع  اخلا�سة 

اأن  اأو  للموا�سالت  اأو ربطها ب�سبكة عامة  اأو باملجان  اأو توزيعها مبقابل 

تكون مو�سوع اإ�سهار؛

 طبقا للمادة 29 من القانون رقم 24.96 املتعلق بالربيد واملوا�سالت، كما مت تغيريه وتتميمه.
10

 



�سبكات  وت�سغيل  املغربية  بال�سوق  الت�سالت  تكاثر جتهيزات  • اجتناب 
وجتهيزات غري مطابقة للن�سو�ض القانونية اجلاري بها العمل؛ 

الطرفية  املعدات  على  املوافقة  لنظام  املحددة  امل�سطرة  اأهداف  بلوغ   •
�سبه كلي  ب�سكل  التي تعتمد  امل�سطرة  الراديوكهربائية، وهي  والتجهيزات 

على نظام ت�رسيحي؛

• خلق مناخ للمناف�سة امل�رسوعة داخل �سوق جتهيزات الت�سالت باملغرب؛
• حماية امل�ستهلكني.

مبهام  القيام  بالوكالة،  حملفني  اأعوان  من  تتاألف  فرق،  تتوىل  وميدانيا، 

اأو  باجلملة  �سواء  بائعيها  وكذا  التجهيزات  هذه  موردي  لدى  املراقبة 

التق�سيط. وعند القت�ساء، يقوم هوؤلء الأعوان باإجناز حما�رس كلما ثبت 

لهم اأن التجهيزات التي يتم ت�سويقها غري موافق عليها من طرف م�سالح 

عليها.  املوافقة  متت  التي  للنماذج  مطابقة  غري  اأو  املخت�سة  الوكالة 

وتبا�رس هذه الفرق عملها وفق برنامج زمني حمدد. اأي�سا، ميكن للوكالة 

اأو  ب�سكايات �سادرة عن مهنيني  بعمليات مراقبة كلما تو�سلت  تقوم  اأن 

من  التاأكد  الراديوكهربائية  والتجهيزات  ال�سبكات  مطابقة  مراقبة  تروم 

احرتام املوا�سفات التقنية الواردة يف الأذون امل�سلمة يف �رسيط ترددات 

معني )�سبكات م�ستقلة راديوكهربائية، حمطات البث الإذاعي والتلفزي، ... 

اإلخ(. وخالل �سنة 2015، متت مراقبة �سبعني )70( �سبكة راديوكهربائية 

حم�رس  من  ن�سخة  تر�سل  مراقبتها،  متت  �سبكة  لكل  وبالن�سبة  م�ستقلة. 

الوطنية  اجلذاذة  حتيني  حاجيات  لأجل  املعنية،  الهيئات  اإىل  املراقبة 

ال�سبكات  يخ�ض  فيما  بالفوترة.  اخلا�سة  املعطيات  وقاعدة  للرتددات 

من م�ستعملي معدات الت�سالت اأو بلغ اإىل علمها معلومات جدية ومربرة.

مقدمي  لدى  منتظمة  مبراقبة  اأي�سا  الوكالة  تقوم  ال�سياق،  نف�ض  ويف 

  التي تخ�سع، مبوجب اأحكام املادة اخلام�سة 
11

اخلدمات ذات القيمة امل�سافة

من القانون رقم 24.96 �سالف الذكر، لنظام الت�رسيح امل�سبق لدى الوكالة.

اأجل  من  ومراقبات  بتحقيقات  منتظمة،  ب�سفة  الوكالة،  تقوم  واأخريا، 

حتديد املمار�سات التي تهدف اإىل حتويل احلركة الهاتفية الدولية. وب�سفة 

من  مقدمة  �سكايات  على  بناء  يتم  املراقبات  من  النوع  هذا  فاإن  عامة، 

لتحويل  م�رسوعية  غري  ممار�سات  حول  �سكوك  بوجود  تفيد  املتعهدين 

احلركة الهاتفية الدولية. وت�سكل هذه املمار�سات، من الناحية القانونية، 

تقدمي  فاإن  ولالإ�سارة،  العمل.  بها  اجلاري  القانونية  للن�سو�ض  خمالفات 

اإل من طرف متعهد ل�سبكات  اأن يتم  خدمات املوا�سالت للعموم ل ميكن 

عامة للموا�سالت، حائز على الرتخي�ض املن�سو�ض عليه يف املادة الثانية 

من القانون رقم 24.96 امل�سار اإليه اأعاله.

التقنية  للموا�سفات  مطابقتها  بعدم  امل�رسح  الراديوكهربائية  امل�ستقلة 

من  املعنيني  امل�ستعملني  اإىل  اإعذارات  تر�سل  امل�سلمة،  الأذون  يف  املبينة 

وبعد   .)01( واحد  �سهر  اأجل  داخل  امل�سلمة  الأذون  لبنود  المتثال  اأجل 

يوؤكدون  الذين  املعنيني  امل�ستعملني  عن  ال�سادرة  التبليغات  ا�ستالم 

مبوجبها مطابقة �سبكاتهم لالأذون امل�سلمة لهم، يتم القيام مبهام مراقبة 

التقنية  للموا�سفات  ال�سبكات  لهذه  الفعلية  املطابقة  من  التحقق  ق�سد 

املتطلبة.

1- مراقبة ال�سبكات والتجهيزات الراديوكهربائية

املعاجلة بح�سب نتائج املراقبة

 3 %  5 %

47 %

29 %

 2 %

 5 %

 9 %

 غير مرصودة غير مشغلة

غير مطابقة

 مطابقة

في طور التعديل

 ليست مقامة بعد

 ملغاة 

1998، وتت�سمن املخاطبة ال�سوتية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل  25 فرباير  2.97.1024 بتاريخ  حتدد لئحة باخلدمات ذات قيمة م�سافة بوا�سطة املر�سوم رقم   
11

الربوتوكولت  امللفات وحتويل  ونقل  املطور  بعد  وال�ستن�ساخ عن  اخلط  املعلومات على  املعطيات وخدمة  اإىل  النفاذ  وتبادل معطيات معاجلة معلوماتيا وخدمة  ال�سمعية 

وال�سفرات واأخريا خدمات الإنرتنت.  
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1.4 Perspectives 

                                 (MHz)  

FM 87.5 - 108

VHF/uHF (Fixe et mobile terrestres) 44 – 87.5 144 - 174 230 - 470

tV VHF (analogique/numérique) 174 - 230

tV uHF (analogique/numérique) 470 - 820

aeRonautIQue IlS/VoR 108 - 137

aeRonautIQue IlS/VoR 1164 - 1350

CDMa800 870 - 880

GSM 900 925 - 960

GSM 1800 1805 - 1880

uMtS FDD : 2110 - 2170 tDD : 2010 - 2025

WIMaX 2500 - 2690 3400 - 3800

مراقبة مطابقة املحطات املقامة على منت ال�سفن

طبقا للن�سو�ض التنظيمية اجلاري بها العمل، تقوم الوكالة مبراقبة تقنية 

املراقبة،  وتهم هذه  ال�سفن.  املقامة على منت  الراديوكهربائية  للمحطات 

م�سغل  موؤهالت  وكذا  ا�ستغالها  وحالة  التجهيزات  مطابقة  باخل�سو�ض، 

الراديو املكلف با�ستغالل هذه التجهيزات. وهكذا، فخالل �سنة 2015، متت 

مراقبة زهاء 36 حمطة من هذا ال�سنف. بعد كل مهمة مراقبة، تر�سل ن�سخة 

قاعدة  حتيني  حاجيات  لأجل  املعنية،  الهيئات  اإىل  املراقبة  حم�رس  من 

املعطيات اخلا�سة بالفوترة وبالإذن.

مراقبة ال�سبكات امل�ستقلة الراديوكهربائية امللغاة

اإلغاء  تاأكيد  مت  التي  الرتددات  على  املراقبات  من  النوع  بهذا  القيام  يتم 

ال�سبكات املطابقة لها من طرف م�ستعملها. وتهدف اإىل التاأكد من وجود 

اأو عدم وجود اإر�سال من خالل املراقبة الطيفية اأو م�سح الرتددات املطابقة 

مل�ستعملني  تعيينها  اإعادة  اأفق  يف  وذلك  اإلغاوؤها،  �سبق  التي  لل�سبكات 

اآخرين من طرف الهيئة املعنية.

م�ستقلة  �سبكة   110  ،2015 �سنة  خالل  مراقبة،  متت  فقد  وهكذا، 

راديوكهربائية ملغاة، تتواجد يف العديد من مدن اململكة. وقد بينت نتائج 

هذه املراقبات غياب اأي قناة ن�سطة. وبعد اإجناز مهام املراقبة، يتم اإعداد 

عملية  اإليها  اأف�ست  التي  النتائج  بتف�سيل  يو�سح  الرتددات،  مل�سح  تقرير 

املراقبة. وتر�سل ن�سخة من هذا التقرير اإىل الهيئات املعنية.

مراقبة احتالل طيف الرتددات 

طيف  لواقع  اأف�سل  معرفة  تتيح  اآلية  الطيف  �سغور  وحتليل  مراقبة  ت�سكل 

الرتددات، ل من حيث ا�ستعماله الفعلي ول من حيث جودته. وهكذا، فاإن 

ت�ساعد،  كما  الرتددات.  وتعيني  تخطيط  م�ساطر  توجيه  تتيح  الآلية  هذه 

من خالل اأخذ قيا�سات للمجالت الكهرومغناطي�سية ميدانيا، على و�سف 

الطيف يف كل مكان وموقع. وبهذه ال�سفة، توؤمن الوكالة الوطنية لتقنني 

املوا�سالت، حل�ساب الدولة، تدبري ومراقبة طيف الرتددات الراديوكهربائية. 

كما تقوم، يف هذا الإطار، بتحليالت ل�سغور الطيف على امل�ستوى الوطني، 

با�ستعمال معدات وجتهيزات للمراقبة ثابتة ومتنقلة وحممولة. وهكذا، مت 

القيام، خالل �سنة 2015، 90 عملية م�سح للطيف.

قائمة اأ�رشطة الرتددات مو�سوع التحليل

خدمات االت�سال الراديوي �رشيط الرتددات



خدمة املالحة اجلوية

اخلدمة الثابتة األرضية

% 3 % 3 خدمة البث اإلذاعي والتلفزي

1 %

 93 % اخلدمة املتنقلة األرضية

UHF 13 %

VHF 6 %

Bande UMTS 7 %

Mobile terrestre 93 %

SHF 1 %

GSM 900
73 %

معاجلة حاالت الت�سوي�ش

ت�سكل معاجلة حالت الت�سوي�ض و�سيلة للت�سخي�ض ق�سد حل م�ساكل التداخالت التي ميكن اأن توؤثر على ال�سبكات الراديوكهربائية. كما متكن من حتديد 

ور�سد م�سادر الت�سوي�ض واقرتاح احللول لو�سع حد لها.

ولهذا الغر�ض، تعالج الوكالة ال�سكايات املتعلقة بالت�سوي�ض التي تتو�سل بها وتقرتح التدابري ال�رسورية التي من �ساأنها و�سع حد للتداخالت التي توؤثر 

على ا�ستعمال طيف الرتددات الراديوكهربائية.

وخالل �سنة 2015، عاجلت الوكالة 71 ملفا يتعلق بالت�سوي�ض، %82 منها �سادرة عن متعهدي ال�سبكات املتنقلة، يف حني �سدرت %18 املتبقية عن 

�رسكات اأخرى.

معاجلة ال�سكايات املتعلقة باآثار االإ�سعاعات على ال�سحة :

خالل �سنة 2015، تو�سلت الوكالة بـ21 �سكاية تتعلق باآثار الإ�سعاعات على ال�سحة. وعلى اإثر هذه ال�سكايات، قامت باإجراء قيا�سات تقنية بامليدان، 

حيث مت اإر�سال النتائج التي اأ�سفرت عنها اإىل امل�ستكني.

معدل حاالت الت�سوي�ش التي متت معاجلتها بح�سب نوع اخلدمة

معدل حاالت الت�سوي�ش التي متت معاجلتها ب�سب �رشيط الرتددات

 وزارة الداخلية واملتعهد الإ�سباين DVB-T واملكتب الوطني للمطارات والإدارة الربتغالية، والإدارة العامة لالأمن الوطني والوكالة امل�ستقلة للماء والكهرباء باجلديدة
12

و�رسكة Objectif GARD واخلطوط اجلوية القطرية.



ن�سبة النجاح عدد امل�ساركني املمتحنني الدورة نوع االختبار

100% 39 17/10/2015

�سهادة حمدودة لهاتف راديوي

• الختبار النظري )املعهد الوطني للربيد واملوا�سالت -الرباط(
• الختبار العملي : املدر�سة القدمية لالت�سالت ال�سلكية والال�سلكية

100% 13 10/06/2015
البحرية  وال�سالمة  للنجدة  العاملي  النظام  ل  مُل�سغِّ عامة  �سهادة 

منظمة باملعهد العايل للدرا�سات البحرية بالدار البي�ساء.

احملمدية سال

 بني مالل

 الدارالبيضاء

 متارة

  احلاجب
 القنيطرة

 الرباط

 وجدة

 كلميم

24%
5%

5%

19%

9%

5%
9%

5%

14%

5%

1.4 Perspectives معدل ال�سكايات املتعلقة باآثار االإ�سعاعات على ال�سحة بح�سب املدن

اختبار احل�سول على �سهادة ممار�ش

وبالن�سبة ملجموع القيا�سات امليدانية التي مت اإجراوؤها، يتبني اأن املجالت الكهرومغناطي�سية هي دون م�ستوى احلد الأدنى للتعر�ض الإ�سعاعي املحدد 

يف دورية وزير ال�سحة رقم 21 بتاريخ 22 مايو 2003.
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احلمالت املنجزة بر�سم 2015 2G اجليل الثاين 3G اجليل الثاين

الر�سائل 

الن�سية 

الق�سرية 

SMS

اجليل الثالث 

معطيات 

3G
عدد املدن

1 4320 1920 -- 4

2 30000 9996

-- حماور   08  + مدينة   26  

�سككية + 08 طرق �سيارة 

+ 19 مقطعا طرقيا وطنيا

3 29997 16

4 -- -- 9999 15

5 8010 5340 8010 8

 6 8010 8010 8010 8 

 7 21 900 14 600 -- 8 

8 30000 16 

 9 7 758 134 2670 4 

املجموع 79 998 40 000 28689 59997

 مراقبة جودة خدمة ال�سبكات العامة لالت�ساالت

من بني مهام املراقبة الرئي�سية التي ت�سطلع بها الوكالة، جند تتبع جودة اخلدمة املقدمة من طرف م�ستغلي ال�سبكات العامة لالت�سالت، وذلك بالقيام 

بحمالت منتظمة لقيا�ض موؤ�رسات جودة اخلدمة انطالقًا من عينات ذات دللة.

ال�سوتية )ن�سبة الإخفاق  اإليها وا�ستمراريتها و�سدقيتها، حيث تهم كل من اخلدمة  التاأكد من توفر اخلدمة والولوج  اأ�سا�سا، من  ومتكن هذه املوؤ�رسات، 

والنقطاع والنجاح...( واإر�سال املعطيات )مدة الربط ومدة التحميل ون�سبة ال�ستقبال و�سبيب الإر�سال ون�سبة اخلطاأ يف املعطيات(. وب�سكل اإجمايل، تروم 

�ٍض من جودة اخلدمة لفائدة الزبناء. وتعتمد الوكالة، من اأجل تتبع هذه اجلودة على مقاربتني اثنتني:
ْ
هذه املوؤ�رسات �سمان م�ستوى ُمر

اأو  اأثناء التظاهرات املهمة  اأو تلك التي تتو�سل بها الوكالة بطلب منها   )KPI( حتليل جداول البيانات ال�سهرية املت�سمنة ملوؤ�رسات الأداء الرئي�سية •
ال�ستثنائية؛

• اإطالق حمالت قيا�ض ميدانية لتقييم مدى جودة اخلدمة املقدمة.
وتهدف هذه احلمالت اإىل التحقق من مدى احرتام متعهدي الت�سالت لاللتزامات املتعلقة بجودة اخلدمة، كما هي من�سو�ض عليها يف دفاتر حتمالتهم، 

بالإ�سافة اإىل التوفر على تقييم مو�سوعي وعلمي جلودة اخلدمة وفق بروتوكول للقيا�ض منا�سب وُمعاَير.

بالن�سبة ل�سنة 2015، فقد مت اإجناز )09( ت�سع حمالت لقيا�ض جودة اخلدمة همت العديد من اخلدمات :

تتبع جودة خدمة ال�سبكات املتنقلة :

اأجنزت الوكالة، بر�سم �سنة 2015، عدة عمليات يف اإطار تتبع جودة خدمة 

ال�سبكات الوطنية املتنقلة. ويتعلق الأمر مبا يلي:

• مراجعة وحتيني، بت�ساور مع مديرية املناف�سة وتتبع املتعهدين، العديد 
اأخرى،  اأ�سياء  بني  من  التحيني،  هذا  ويهم  الباب.  هذا  يف  املخططات  من 

اجلوانب املتعلقة بجودة اخلدمة والربط البيني فيما يخ�ض �سبكات اجليل 

الرابع )4G(؛

ملختلف  اخلدمة  جلودة  امليداين  للقيا�ض  العتيادية  احلمالت  موا�سلة   •
هذه  نتائج  وتن�رس  امل�ستعملني.  طرف  من  ملمو�سة  هي  كما  ال�سبكات، 

احلمالت، ب�سكل دوري، على املوقع الإلكرتوين للوكالة.

• التحليل ال�سهري للمعطيات املتو�سل بها من كل متعهد: معطيات تقنية 
الرئي�سية -  الثاين والثالث )عدد املحطات  لل�سبكات املتنقلة من اجليلني 

BTS/Node B، قنوات RF واحلركة( وموؤ�رسات الأداء الرئي�سية لهذه 
ال�سبكات )ن�سبة النقطاعات ون�سبة الإخفاق، ...(.

والربط  اخلدمة  جودة  تخ�ض  التي  التقنية  للمعطيات  الف�سلي  التحليل   •
البيني لل�سبكات املتنقلة )�سعات حزم الربط البيني، �سعات دارات الت�سوير، 

معدلت حتمالت حزم الربط البيني، ...(.

لكل  البيني  الربط  نقاط  حتديد  بالأ�سا�ض،  املعطيات،  هذه  معاجلة  وتهم 
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مخالفة إنعدام اخملالفة

خدمات  )وطنية/دولية،  اخلدمة  نوع  بح�سب  املعطيات  وتر�سيح  متعهد 

خا�سة، ...( وحتديد احلزم التي تتجاوز عتبتني ملعدلت التحمالت املتفق 

ب�ساأنها بني املتعهدين.

 تتبع تغطية ال�سبكات املتنقلة :

و�سبط  لتنظيم  الرهانات  اإحدى  املتنقلة  ال�سبكات  تغطية  م�ستوى  ي�سكل 

قطاع الت�سالت، وتتوفر الوكالة على جهاز لتتبع هذه التغطية، وكح�سيلة 

بر�سم 2015 نعر�ض لها كالتايل:

• مراجعة وحتيني خمتلف اآليات التتبع، وهذا التحيني َهمَّ تغطية ال�سبكات 
املتنقلة للجيلني الثاين والثالث وتغطية �سبكات اجليل الرابع؛

• مراقبة حالة التغطية يف املناطق مو�سوع ال�سكايات واأ�سئلة الربملانيني 
وذلك قبل القيام مبهمة القيا�ض امليداين؛

• ا�ستمرار ا�ستقبال املعطيات املحينة املتعلقة بالتغطية؛
لل�ساكنة  اجلغرافية  التغطية  ن�سبة  خا�سة،  حلالت  بالن�سبة  مراقبة   •

املتو�سل بها من املتعهدين؛

• ال�رسوع يف امل�رسوع املتعلق ت�سور منوذج خلارطة التغطية املخ�س�ض 

الت�سالت  ملعدات  باملغرب  امل�سوقة  ال�رسكات  املراقبة  هذه  ت�سمل 

الراديوكهربائية. وتتم هذه املراقبة على راأ�ض كل �سنة وفق  والتجهيزات 

برنامج عمل حمدد، وتروم هذه املراقبة هدفني اأ�سا�سيني:

معدات  ل�سترياد  املنظمة  القانونية  الن�سو�ض  احرتام  مدى  تقييم   •
الت�سالت؛

• التح�سي�ض واإعطاء معلومات عن م�ساطر القبول املتبعة من طرف الوكالة 
يف هذا ال�ساأن.

متت بر�سم �سنة 2015، مراقبة 34 �رسكة معظمها كان يف و�سعية �سليمة. 

والباقي متت دعوته لت�سوية و�سعيته بعد اطالعه على امل�ساطر املتعلقة 

يف  التغطية  حالة  بخ�سو�ض  للم�ستهلكني  معلومات  لتقدمي  للمتعهدين 

ال�سبكة املتنقلة. ومت اإجناز مقارنات تهم ن�رس خرائط التغطية ومت ت�سليط 

ال�سوء على خمتلف مقاربات الن�رس لإخبار امل�ستهلكني.

• حتيني خرائط التغطية وفق املراحل التالية :
ينجز  ف�سل  كل  يف  املتعهدين:  طرف  من  املر�سلة  املعلومات  جتميع   •
ب�سبكات  ال�ساكنة  تغطية  ون�سبة  جغرافيا  التغطية  ن�سبة  يت�سمن  ملحق 

الطرقية  واملحاور  اجلماعات  وقائمة  والرابع  والثالث  الثاين  الأجيال 

والطرق ال�سيارة واملحاور ال�سككية املغطاة ب�سبكة اجليل الثالث. ثم هناك 

خمطط يو�سع على راأ�ض كل �ستة اأ�سهر يت�سمن اخل�سائ�ض التقنية ملجموع 

تكنولوجيا  كل  وبح�سب  متعهد  كل  ل�سبكة  املكونة  الأ�سا�سية  املحطات 

)اجليل الثاين والثالث والرابع(.

بجهاز  والتقيي�ض  التخطيط  و�سيلة  بوا�سطة  اخلام  املعطيات  اإ�سقاط   •
من  بها  املتو�سل  التغطية  لن�سب  والدقة  الن�سجام  من  للتاأكد  الراديو 

م�سالح الوكالة وحتديد جغرايف للجماعات غري املغطاة اأو املناطق .

النتائج  مقارنة  من  الأخرية  هذه  ومتكن  ميدانية  بقيا�سات  القيام   •
املح�سل عليها مع القيا�سات ذات طابع نظري.

باملوافقة امل�سبقة املتبعة اأمام الوكالة.

مراقبة مقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة :

 . ويف 
13

�سملت احلملة، املنجزة بر�سم �سنة 2015، ع�رس )10( مدن مغربية

املجمل متت مراقبة 224 مقهى لالإنرتنت ومركز نداء الن�سيطة وتبني من 

للعموم،  النرتنت  خدمة  مقدمي  طرف  من  التام،  الحرتام  عدم  خاللها 

امل�سبق  الت�رسيح  وباخل�سو�ض  العمل  بها  اجلاري  القانونية  للن�سو�ض 

اأما ما تبقى منهم، فقد  الوكالة. وقد �سوت غالبية هوؤلء و�سعيتها.  لدى 

عر�ست ملفاتهم على اأنظار املحاكم املخت�سة يف هذا ال�ساأن.

 3- مراقبة ت�سويق معدات االت�ساالت

توزيع النتائج ح�سب املدن

  اأزمور والدار البي�ساء واجلديدة ومراك�ض والناظور و�سيدي �سليمان و�سيدي يحيى وطنجة ومتارة وتطوان..
13



اإلنترنت

تسويق أسماء نطاق

خدمة املعلومات

خدمات أخرى

.ma

1,07 %

21,11 %

5,96 %

71,84 %

4- مراقبة حتويل احلركة الهاتفية

 ت�ساريح لتقدمي اخلدمات ذات القيمة امل�سافة

توزيع الت�ساريح بح�سب نوع اخلدمة

متيزت �سنة 2015، مبراقبة ت�سع )09( �رسكات تتواجد بكل من مدن الدار البي�ساء واجلديدة وطنجة كانت حمل �سكوك بخ�سو�ض حتويل احلركة الهاتفية 

الدولية، بناء على �سكايات تقدم بها متعهدو ال�سبكات العامة لالت�سالت. وقد مت النتقال اإىل هذه املدن لأجل اإجراء الأبحاث يف عني املكان وذلك مبوؤازرة 

من م�سالح النيابة العامة املخت�سة. وبلغت نتائج هذه الأبحاث اإىل املتعهدين املعنيني بالأمر وال�سلطات الق�سائية املخت�سة.

اإىل  الرتاجع  هذا  ويعزى   .34،63% قدره  بانخفا�ض  اأي  امل�سافة،  القيمة  ذات  اخلدمات  لتقدمي  جديدا  ت�رسيحا   268 ت�سجيل   ،2015 �سنة  بر�سم  مت، 

انخفا�ض عدد مقاهي الإنرتنت، التي مل تعد جاذبة ب�سبب تعدد العرو�ض املطروحة من طرف املتعهدين.  

وبلغت عدد احلظرية الإجمالية 2773 ت�رسيحا موزعا على النحو التايل:

 تطور مراكز النداء باملغرب :

يوا�سل ن�ساط مراكز النداء تطوره وتقدمه باعتباره قطاعا رئي�سيا لالقت�ساد الوطني، خا�سة من حيث خلق فر�ض ال�سغل. وقد بلغ عدد املراكز امل�رسح 

بها 609 مركزا، عند متم دي�سمرب 2015.

6.4-   منح رخص للمحطات 
الراديوكهربائية والموافقة على 

المعدات الطرقية
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تطور عدد مراكز النداء امل�رشح بها

توزيع مراكز النداء بح�سب املدن

 رخ�ض املحطات الراديوكهربائية :

يخ�سع ا�ستغالل كل حمطة راديوكهربائية مقامة على منت �سفينة اأو طائرة 

اإىل احل�سول على رخ�سة طبقًا للن�سو�ض التنظيمية. وبر�سم �سنة 2015، 

اأرباب ال�سفن مقابل  1759 طلب مودعة من طرف  اأزيد من  متت معاجلة 

196 طلب بالن�سبة للطائرات.

ويتنوع هذا الن�ساط ح�سب املناطق اجلغرافية. وبالرغم من اإحداث مراكز نداء مبدن مغربية جديدة، اإل اأن معظمها يتمركز مبحور الرباط والدار البي�ساء 

ومراك�ض.

تنظيم اختبارات للح�سول على �سهادات الراديو :

تنظم الوكالة اختبارات للح�سول على �سهادة مهاتف راديوي. ول يرخ�ض 

ال�سفن  اأو  الطائرات  لالت�سال على منت  راديوكهربائية  با�ستعمال معدات 

نظمت  وقد  الراديو.  م�سغل  �سهادة  على  م�سبقَا  احل�سول  بعد  اإل  للهواة  اأو 

اإثرها زهاء  �سلمت على  2015، دورتني لالختبارات  �سنة  بر�سم  الوكالة، 

52 �سهادة..
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2- املوافقة على املعدات الطرفية

عدد التجهيزات الراديوكهربائية واملعدات الطرفية املوافق عليها من طرف الوكالة

وفق  لال�ستغال  املعدات  مطابقة  عام،  ب�سكل  املوافقات،  نظام  ي�سمن 

معايري حمددة. وتن�ض امل�سطرة املتبعة يف هذا الباب على درا�سة مطابقة 

الدولية  باملعايري  املتعلقة  للموؤ�رسات  للمعدات  التقنية  اخل�سائ�ض 

الطرفية  املعدات  بالتحديد،  النظام،  هذا  ويخ�ض  الوطنية.  واملوا�سفات 

الأمر احل�سول على  املعدة للربط ب�سبكة عامة لالت�سالت، بحيث يتطلب 

  للوكالة لهذا الغر�ض. نف�ض ال�سيء ي�رسي على التجهيزات 
14

موافقة م�سبقة

الراديوكهربائية �سواء كانت معدة للربط بال�سبكة العامة اأم ل.

وافق  فقد  وهكذا،   .2015 �سنة  بر�سم  امل�سلمة  املوافقات  عدد  تزايد  وقد 

الوكالة على 1395 معدا جديدا، من �سمنها 1284 جتهيزا راديوكهربائيا.

 املادتني 15 و16 من القانون رقم 24.96.
14
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عدد الفاتورات نوع مقدم اخلدمة

799 ال�سبكة الراديوكهربائية الدائمة

1320 حمطات ال�سفن

153 حمطات الطائرات

358 الهواة

7.4-  الأنشطة المتعلقة بالفوتره  

».ma « 8.4-   تدبير أسماء المجال

مت اإعداد 2630 فاتورة، خالل �سنة 2015، تتعلق بتجديد خمتلف ال�سبكات امل�سغلة كالآتي :

كما عرفت نف�ض ال�سنة، بالإ�سافة اإىل ذلك، فوترة خمتلف ال�سبكات املاأذون بها بر�سم هذه ال�سنة، مبا فيها ال�سبكات امل�ستقلة الراديوكهربائية املوؤقتة اأو 

 VSAT3 وRP وحمطات الهواة، دون ن�سيان خمتلف املتعهدين من نوع CB الدائمة، واملحطات املقامة على منت ال�سفن والطائرات وحمطات من نوع

وGMPCS. وبالن�سبة ملختلف هذه اخلدمات، فقد مت فوترة 715 زبون بر�سم �سنة 2015، مبا جمموعه 1028 فاتورة موزعة على ال�سكل التايل :

كما مت اإلغاء 294 فاتورة بر�سم نف�ض ال�سنة.

ر�سوم اجتياز المتحان :

الدورة  2015، خ�س�ست  �سنة  الوكالة دورتني لالختبارات، خالل  نظمت 

تعلقت  حني  يف   ،GMDSS مل�سغل  عامة  �سهادة  على  للح�سول  الأوىل 

.CRR  الدورة الثانية باحل�سول على �سهادة حمدودة ملهاتف راديوي من نوع

وقد اأ�سدرت الوكالة، يف املجموع، 13 فاتورة بالن�سبة لل�سهادة من نوع 

على اإثر التحول اإىل القاعدة املحورية اجلديدة لتدبري اأ�سماء املجال

قاعدة  الوكالة م�سطرة حتيني  با�رست   ،2015 »ma.«، منذ فاحت مار�ض 

املعطيات لأ�سماء املجال »ma.« امل�سماة ال�سجل »ma.«. ولهذا الغر�ض، 

جميع  دعوة  ت�سمن   2015 نوفمرب  �سهر  يف  �سحفي  بالغ  اإ�سدار  مت 

بالن�سبة   ،CRR نوع  من  لل�سهادة  بالن�سبة  فاتورة  و76   ،GMDSS
ملجموع املرت�سحني.

جميع  تعالج  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  الوكالة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

طريقة  ول�سيما  �سبكاتهم،  فوترة  كيفيات  بخ�سو�ض  الزبائن  طلبات 

احت�ساب الأتاوى.

اأ�سحاب ا�سم جمال ».ma« م�سجل قبل فاحت مار�ض 2015، ذاتيني كانوا 

قاعدة  يف  الواردة  بهم  املتعلقة  املعطيات  من  التاأكد  اإىل  اعتباريني،  اأم 

باأبحاث  القيام  WHOIS: وهي قاعدة معطيات عامة تتيح  املعطيات 

اأن  تبني  اإذا  ما  حالة  ويف  واأ�سحابها.   ».ma« املجال  اأ�سماء  بخ�سو�ض 

توزيع الفاتورات بر�سم �سنة 2015 بح�سب نوع اخلدمة



9.4-  نظم المعلومات بالواكلة

».ma « 8.4-   تدبير أسماء المجال

خالل �سنة 2015، اأجنزت العديد من امل�ساريع املهيكلة تروم تعزيز البنية التحتية )برجميات ومعدات و�سبكات( لنظام املعلومات. وقد حت�سن تدبري هذه 

البنية من خالل و�سع اآليات جديدة لتدعيم اأمنها وتتبع حالة ا�ستغالها. زيادة على ذلك، مت النتهاء من عدة م�ساريع مهمة:

حتت  تطويره  مت  جديد،  متنقل  تطبيق  وهو   ،»  Morocco ICT Data  « ي�سمى  تطبيق  اآبل،  و  لغوغل  الفرتا�سية  املحالت  يف  اخلط،  على  • و�سع 
نظامي Android وIOS، خم�س�ض "للمر�سد على اخلط للوكالة" يتعلق بالبيانات املتعلقة بتكنولوجيات الت�سال والإعالم باملغرب؛

• و�سع نظام معلوماتي للمعطيات اخلا�سة بقطاع الت�سالت. ويوجد هذا امل�رسوع يف مراحله النهائية للم�سادقة والتجربة.

�ساحب  فاإن  دقيقة،  غري  هذه  املعطيات  قاعدة  يف  الواردة  املعلومات 

اخلا�ض  اخلدمة  مقدم  لدى  املعطيات  هذه  لتحيني  مدعو  ما  جمال  ا�سم 

به. ويف اإطار عملية حتيني وحتديث خدمة ال�سجل »ma.«، مت طرح ور�ض 

اأول، خالل �سنة 2015، يتعلق بتحديد هوية ووثوقية املعطيات املتعلقة 

اخلدمة  مقدم  و/اأو  اأ�سحابها  هوية  التي مل ميكن حتديد  املجال  باأ�سماء 

وتعتزم  اجلديدة.  املحورية  القاعدة  اإىل  التحول  عملية  عند  بها  اخلا�ض 

الوكالة القيام، خالل �سنة 2016، باأعمال جديدة تتعلق بالوثوقية، مع اإ�رساك 

.».ma« مقدمي اخلدمات

اخلدمات  مقدمي  طرف  من   ».ma« املجال  اأ�سماء  ت�سويق  ويتم 

قيمة  ذات  خدمات  مقدمي  ب�سفتهم  الوكالة  لدى  بهم  »ma.«م�رسح 

م�سافة.

اأنه مت الت�رسيح بـ 33 مقدم  وتبني احل�سيلة امل�سجلة بر�سم �سنة 2015 

اأ�سماء املجال »ma.«، من  ت�سويق خدمات ت�سجيل  اأجل  خدمة جديد من 

�سمنهم ت�سعة )09( مقدمي خدمة جدد م�رسح بهم بعد التحول اإىل القاعدة 

املحورية اجلديدة.

وقد اأبرم جميع مقدمي اخلدمة مع الوكالة اتفاقية لت�سويق اأ�سماء املجال 

»ma.« طبقا لأحكام القرار ال�سادر عن املدير العام للوكالة رقم 14/12. 
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املناطق املغطات

املناطق التي تواجه صعوبة
في التنفيد

املناطق صعبة اإلجناز
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99%

0,2%
0,8%

 برنامج PACTE )برنامج لتعميم الولوج
إلى وسائل االتصاالت(

المشاريع الجديده  المصادق عليها 
من قبل لجنة تدبير الخدمة الأساسية 

للمواصالت

اإىل خدمات  الوطنية  ال�ساكنة  بولوج كل  ت�سمح  اآلية  الأ�سا�سية هي  اخلدمة 

الت�سالت الأ�سا�سية: الهاتف والإنرتنت. وتتوىل الوكالة اإجناز مهام هذه 

هذه  ولتدبري  بها.  تعنى  التي  الكربى  الور�سات  اإحدى  ت�سكل  التي  اخلدمة 

اخلدمة، فقد مت اإحداث جلنة بني وزارية ت�سمى "جلنة تدبري اخلدمة الأ�سا�سية 

�ُسمي  برناجما،  اخل�سو�ض،  على  اللجنة،  هذه  اعتمدت  وقد  للموا�سالت". 

�سادقت جلنة تدبري اخلدمة الأ�سا�سية للموا�سالت، خالل دورتها املنعقدة 

بتاريخ 18 مار�ض 2015، على اأربعة )04( م�ساريع جديدة لهذه اخلدمة :

: )PMEC( اأ- برنامج حتديث احلالة املدنية

بطريقة  تتم  الزدياد  عقود  ت�سليم  عملية  جعل  اإىل  امل�رسوع  هذا  يهدف 

اإلكرتونية والعتماد بالتدريج على املعلوميات وع�رسنة جمموع مكاتب 

الذي ت�رسف عليه وزارة  احلالة املدنية »BEC«.  ي�ستفيد هذا امل�رسوع، 

من  درهم  مليون   )100( مائة  حدود  يف  مالية  م�ساهمة  من  الداخلية، 

التوقيع على  الإطار، مت  للموا�سالت. ويف هذا  الأ�سا�سية  اخلدمة  �سندوق 

يف  املوا�سالت  لتقنني  الوطنية  والوكالة  الداخلية  وزارة  بني  ما  اتفاقية 

�سهر نوفمرب 2015

: »RAMED« ب- م�رشوع " نظام امل�ساعدة ال�سحية" اأو 

يهدف هذا امل�رسوع على اعتماد بطاقة التعريف الوطنية الإلكرتونية يف 

اإىل توفري  الت�سالت(، يهدف  لو�سائل  الولوج  )برنامج تعميم   PACTE
خدمات الهاتف والإنرتنت على م�ستوى 9263 منطقة قروية، تدعى مناطق 

بي�ساء )اأي املناطق التي تفتقد اإىل و�سائل الولوج اإىل �سبكات الت�سالت(.

وبالرجوع اإىل تقارير الإجناز املقدمة من طرف املتعهدين املعنيني واملتعلقة 

بحالة تغطية هذه املناطق، عند نهاية دي�سمرب 2015، فاإنه يالحظ ما يلي:

نظام امل�ساعدة ال�سحية، امل�سمى "راميد" بدل من البطاقة امل�ستعملة حاليا. 

الربنامج من  هذا  لتتبع  قاعدة معطيات  اإحداث  من  امل�رسوع  هذا  وميكن 

طرف كل الأطراف املعنية. وي�ساهم �سندوق اخلدمة الأ�سا�سية للموا�سالت 

يف تفعيل هذا امل�رسوع مب�ساهمة مالية قدرها 60 مليون درهم.

: »OPEN« ت- م�رشوع " تنظيم اإجراءات اإعداد الن�سو�ش املعيارية" اأو

يهم هذا امل�رسوع جعل عملية اإنتاج الن�سو�ض الت�رسيعية والتنظيمية تتم 

بطريقة اإلكرتونية يف اإطار و�سع جريدة ر�سمية اإلكرتونية. وتتوىل الأمانة 

ال�سندوق املذكور  الإ�رساف على هذا امل�رسوع. وي�ساهم  للحكومة  العامة 

مب�ساهمة مالية قدرها 15 مليون درهم. وقد مت التوقيع، يف هذا ال�سدد، 

على اتفاقية ما بني الوكالة والأمانة العامة للحكومة، خالل �سهر اأكتوبر 

اأجل تفعيل هذا امل�رسوع.  2015، من 



 برنامج PACTE )برنامج لتعميم الولوج
إلى وسائل االتصاالت(

برنامج GENIE )برنامج تعميم استعمال 
تكنولوجيا االعالم واالتصال بمؤسسات التعليم 

العمومي بالمغرب(:
اعتمدت ال�سلطات العمومية، خالل �سهر مار�ض 2015، ا�سرتاتيجية تهدف 

التعليم  والت�سال مبوؤ�س�سات  الإعالم  تكنولوجيات  اإىل  الولوج  تعميم  اإىل 

عرب  ال�سرتاتيجية  لهذه  العملي  التنفيذ  جيني  برنامج  وميثل  العمومي. 

وتطوير  الرقمية  واملوارد  والتكوين  التحتية  البنيات  )04( حماور:  اأربعة 

ال�ستعمالت.

مراجعته  ومتت   2006 �سنة  بداية  يف  اأطلق  الذي  الربنامج،  هذا  ويهم 

جميع   "2013 الرقمي  "املغرب  خمطط  �سمن  ويندرج   2009 �سنة  يف 

املوؤ�س�سات التعليمية املغربية. 

قرابة  الربنامج  هذا  ُيغطي  التحتية،  بالبنيات  املرتبط  ال�سق  يخ�ض  فيما 

والتي  الوطني  الرتاب  جمموع  على  تتوزع  تعليمية  موؤ�س�سة   10.000
يجب جتهيزها بو�سائل متعددة الو�سائط ومت�سلة ب�سبكة الإنرتنت، بهدف 

تقلي�ض الهوة الرقمية الرتابية، ب�سكل كبري.

الربنامج  �سيمكن هذا  الذكر،  �سالفة  الأخرى  الثالثة  للمحاور  بالن�سبة  اأما 

اأ�ستاذ و10.000  تلميذ و230.000  )06( ماليني  �ستة  تزويد زهاء  من 

�سيمكن  والت�سال. مما  الإعالم  بتكنولوجيا  تعليم  مفت�ض  و3.000  مدير 

من تقلي�ض الهوة الرقمية بداخل ال�ساكنة وبالتايل، رفع ن�سبة ال�ستعمال 

اإىل % 40.

واإىل غاية نهاية 2014، كانت احل�سيلة على النحو التايل :

1- البنية التحتية :
• 87% من املوؤ�س�سات التعليمية، يف املناطق احل�رسية والقروية، تتوفر 

على بيئة متعددة الو�سائط الأ�سا�سية؛

بقاعات  جمهزة  والقروي،  احل�رسي  الو�سطني  يف  موؤ�س�سة،   2838  •
متعددة الو�سائط )SMM( وحقائب متعددة الو�سائط )VMM( مربوطة 

ب�سبكة الإنرتنت مع نظام للحماية؛

جمهزة  والقروي،  احل�رسي  املجالني  يف  ابتدائية،  مدر�سة   6500  •
بحقائب متعددة الو�سائط؛

:  »Mon Arrêt« "د- م�رشوع "قراري

ي�سمح هذا امل�رسوع بجعل ت�سليم القرارات ال�سادرة عن حمكمة النق�ض تتم 

ب�سكل اإلكرتوين وغري ممركز، حيث يندرج يف اإطار حتديث اخلدمات املقدمة 

من طرف هذه املحكمة عرب نهجها �سيا�سة القرب من املواطنني. وي�ستفيد 

م�ساهمة  من  عليه،  الإ�رساف  النق�ض  حمكمة  تتوىل  الذي  امل�رسوع،  هذا 

بــما  جمهزة  والقروي،  احل�رسي  الو�سطني  يف  ابتدائية،  مدر�سة   100  •
ي�سمى TBI )م�رسوع منوذجي(.

2- التكوين :
100%؛ اأي بن�سبة  اإطار تربوي مكون،   151.558 •

1800 خبري باملركز املغربي-الكوري للتكوين يف تكنولوجيا  • تكوين 
الت�سال والإعالم ومبلحقاته املتواجدة مبدينتي الداخلة وفا�ض؛

الرتبوية  الأطر  لفائدة  تكوين  برنامج   ،2013 يونيو  بداية  اإطالق،   •
والإدارية )2016-2013(؛

اأو  اخلط  على  املفتوحة  املكثفة  بالدرو�ض  يعرف  ملا  دورة  اأول  • اإحداث 
MOOC لربنامج جيني للتكوين على اخلط لفائدة الأ�ساتذة.

3- املوارد الرقمية :
• %90 من املوارد الرقمية مطابقة للمناهج التعليمية املكت�سبة؛

• اإحداث املخترب الوطني للموارد الرقمية )LNRL(؛
TICE • اإحداث بوابة تكنولوجيات الإعالم والت�سال للرتبية 

 )www.Taalimtice.ma( ت�سم موارد رقمية مفهر�سة ح�سب املناهج 

التعليمية وامل�ستويات.

• م�رسوع TelmidTICE، يهم اإعداد وتطوير مفهوم التعلم الإلكرتوين 
عند التلميذ.  

  .

4- تطوير اال�ستعمال :
وحت�سي�سها  الرتبوية  الأطر  مع  للتوا�سل  قرب  ور�سة   200 تنظيم  مت   •

باأهمية تكنولوجيا الإعالم والت�سال يف جمال الرتبية؛

الإعالم والت�سال للرتبية  • و�سع مر�سد وطني ل�ستعمال تكنولوجيات 
.)LNRN( على اخلط بداخل املخترب الوطني للموارد الرقمية

درهم.  مليون   4،2 قدرها  للموا�سالت  الأ�سا�سية  اخلدمة  ل�سندوق  مالية 

ولهذا الغر�ض، مت اإبرام اتفاقية اخلدمة الأ�سا�سية ما بني الوكالة وحمكمة 

النق�ض، يف بداية �سهر يوليو 2015، لإجناز هذا امل�رسوع.

ومت التوقيع على اتفاقية بداية �سهر يوليو 2015 ما بني الوكالة وحمكمة 

النق�ض.
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1.6-  المعهد الوطني للبريد والمواصالت
اعتماد م�سالك جديدة

 التعاون على امل�ستوى الدويل

برامج للتكوين امل�ستمر باملعهد 

برامج للتكوين امل�ستمر باملعهد 

 ،1961 �سنة  تاأ�سي�سه  مت  الذي  واملوا�سالت،  للربيد  الوطني  املعهد  يعترب 

العليا  والأطر  املهند�سني  لتكوين  املغربية  الكربى  املدار�ض  اإحدى  ويعترب 

يف جمال الت�سالت وتكنولوجيات الإعالم. كما ي�ساهم يف ميدان البحث 

العلمي والتكوين امل�ستمر. وبر�سم ال�سنة اجلامعية 2015-2014، مت تكوين 

223 مهند�سا دولة من بني 656 مهند�ض طالب م�سجل ب�سلك املهند�سني، 
مبختلف م�ستوياته، منهم 58 طالبًا يف حالة حركية.

وجتب الإ�سارة اإىل اأنه بعد ن�رس القرار امل�سرتك بامل�سادقة على دفرت ال�سوابط 

واملوا�سالت  للربيد  الوطني  للمعهد  املهند�ض  ل�سلك  الوطنية  البيداغوجية 

باجلريدة الر�سمية للمملكة، يف �سهر اأغ�سط�ض 2014، متت مراجعة برنامج 

عقد املعهد العديد من ال�رساكات يف جمال التكوين والبحث مع عدة موؤ�س�سات 

م�سهورة. وهكذا، فباإمكان طلبة املعهد ال�ستفادة من دبلوم مزدوج، بف�سل 

ال�رساكات املقامة مع خمتلف املوؤ�س�سات ذات ال�سيت الذائع يف اأوربا وكندا 

وبلدان اأخرى.

وميكن لأكرث من خم�سني طالبا ال�ستفادة، �سنويا، من حركية على امل�ستوى 

الدويل، تتيح لهم، لي�ض فقط ال�ستفادة من مقاربات بيداغوجية جديدة، بل 

اأي�سا اإثراء ثقافتهم عن طريق تبادل واقت�سام اخلربات مع الطلبة الأجانب. 

وي�سجع، كذلك، املعهد على عقد �رساكات جنوب-جنوب، وباخل�سو�ض، مع 

تخ�س�ض برامج التكوين امل�ستمر للمعهد لفائدة الأطر التي متار�ض ن�ساطا 

مهنيا، وتهم التكوين املوؤهل والتكوين من اأجل احل�سول على دبلوم، ب�رساكة 

لالأمن  املا�سرت املخ�س�ض  اإطار  الأجنبية، ول�سيما يف  العليا  املدار�ض  مع 

ال�سيرباين لتكنولوجيات الويب. مع. ولج اإىل هذا املا�سرت، الذي اأن�سئ بتعاون 

مع املدر�سة العليا لالت�سالت لـ Bretagne، ت�سعة وثالثون )39( اإطاراً 

م�سوؤوًل ميار�سون مهام حماية نظم املعلومات بالإدارات العمومية املغربية. 

ومبوازاة مع ذلك، يعتزم املعهد اإطالق ما�سرت جديد يف جمال تدبري الت�سالت 

وتكنولوجيات الإعالم )M2TI(، ب�رساكة مع مدر�سة ESIEE بباري�ض.

مركز  يف  امل�سجلني  الطلبة  عدد  ارتفع  جديدا،  طالبا  ثالثون  ت�سجيل  مع 

 .2014 �سنة  120 طالب يف  مقابل  150 طالب،  اإىل  الدكتوراه  درا�سات 

وقد ان�سبت اأن�سطة هذا املركز، باخل�سو�ض، على درا�سة طلبات احت�سان 

امل�ساريع املبتكرة بداخل املعهد وتنظيم مداخالت اأكادميية لفائدة الطلبة 

تكوين الطلبة املهند�سني وذلك باإحداث م�سلكني جديدتني:

- م�سلك الهند�سة املعلوماتية؛

- وم�سلك هند�سة تدبري تكنولوجيات الإعالم.

التكوين  اأطوار  تنويع  �سيا�سة  اإطار  يف  امل�سلكني  هذين  اإحداث  ويندرج 

اجلديدين  امل�سلكني  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  هند�سة،  م�سلك  اإىل  وين�سافان 

املذكورين كان يتم تلقينهما كم�سالك اختيارية فقط. وبالتايل، فاإن املعهد، 

باإحداث هذين امل�سلكني، يكون قد اأن�ساأ ج�رسا ما بني الت�سالت وخمتلف 

هذه امليادين، لتقدمي قيمة م�سافة اأكرب.

الفاعلني القت�ساديني والأكادمييني بدول جنوب ال�سحراء. ويف هذا الإطار، 

اأطلق املعهد، لفائدة الأطر الإفريقية، تكوينًا مدته �سنتان )02( للح�سول على 

دبلوم ب�سلك املهند�سني، حيث حظيت هذه البادرة بدعم من الوكالة املغربية 

.)AMCI( للتعاون الدويل

بالإ�سـافـة اإىل ذلك، فقـد ان�سـم املعهـد اإىل ال�سبكـة العـامليـة املعـروفـة با�سـم

"Global Universities Partnership on Environment and Sustainbility"
التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة. وي�سكل هذا الن�سمام امتدادا ل�سيا�سة 

التنميو امل�ستدامة التي ينهجها املعهد. 

الطلب  بح�سب  املعهد  بها  يقوم  اأخرى  تكوينات  هناك  فاإن  ولالإ�سارة، 

ويقرتحها على املقاولت، على امل�ستويني الوطني والدويل، تتميز بكونها 

مالئمة وت�ستجيب حلاجيات املقاولت املهتمة فيما يخ�ض الكفاءات. وبر�سم 

�سنة 2015، ا�ستقبل املعهد �سبعة )07( موظفني اأجانب ينتمون اإىل وزارة 

اإىل تكوين م�ستمر حول  القت�ساد الرقمي بالغابون )Gabon( للخ�سوع 

الألياف الب�رسية والتلفزة الرقمية الأر�سية.

ال�سنة  بر�سم  للدكتوراه  جدد  طلبة  اختيار  وكذا  الدكتوراه  يف  امل�سجلني 

اجلامعية 2015-2016.

اأخرى، متت مراجعة قائمة ال�سهادات الوطنية التي تخول ولوج  من جهة 

ملقت�سيات  طبقا  وذلك،   )CEDOC( للمعهد  الدكتوراه  �سلك  تكوينات 

60
التــقــــريــــــــر
السنـــــــــــوي

2015



2.6-  مركز برمجيات الحاسوب
SOFT  centre 

والتجارة  ال�سناعة  وزير  وقرار   24.96 رقم  القانون  من   107 املادة 

للمعهد  والبحث  التعليم  هياكل  بتحديد  الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار 

عدد  الر�سمية  باجلريدة  املن�سور  وتنظيمها،  واملوا�سالت  للربيد  الوطني 

 .2015 14 �ستنرب  6395 بتاريخ 
والتطوير  للبحث  خم�س�سة  وحدة  على  املعهد  يتوفر  اآخر،  جانب  ومن 

بدء هذا املركز، املخت�ض يف تطوير الربجميات )logiciels(، ن�ساطه �سنة 

والبحث  اجلامعة  بني  لالبتكار" ما  "ج�رساً  ي�سكل  فتئ  ما  حيث   ،2011
وعامل املقاولت يف هذا املجال. ولغاية الآن، يتوفر املركز يف ر�سيده:

• اإجناز 53 م�رسوعا يف ميدان البحث والتطوير حل�ساب الآمرين بها وذلك، 
ومهند�سون  الدكتوراه  وحم�رسو  )باحثون  جامعيا  موردا   143 باإ�رساك 

ينجزون م�ساريع نهاية الدرا�سة( ينتمون اإىل 51 موؤ�س�سة جامعية؛

بوا�سطة  واخلا�ض  العمومي  القطاعني  من  الآمرة  ال�رسكات  م�ساحبة   •
مركز »Skill Center for Mobile Applications«، التي انتهت 

وقد  املغربي.  للمواطن  خم�س�سة  متنقلة  وخدمة  تطبيقا   16 بابتكار 

عرفت هذه املنهجية م�ساركة 13 مقاولة نا�سئة مغربية، من اأجل تطوير 

الربجميات لهذه الأخرية.

وخالل �سنة 2015، متكن مركز الربجميات من اإ�رساك 28 موردا جامعيًا 

ينتمون اإىل 13 موؤ�س�سة جامعية وذلك، لإجناز ع�رسة )10( حلول برجمية 

مبتكرة لفائدة �سبعة )07( متعهدين وطنيني ودوليني:

لتدبري  املحورية  القاعدة  لتطوير  حتمالت  دفرت   :  NEXT Click  •
املعطيات؛

مع   QT لتكنولوجيا  مقارنة  ا�ستك�سافية  درا�سة   :  BABEL  •
تكنولوجيات هجينة كال�سيكية وحديثة لتطوير تطبيقات متنقلة ؛

• AVITO : ت�سور وتطوير قاعدة حمورية �ست�سكل مالحظ مميز ل�سوق 
الإعالنات على الإنرتنت عرب القاعدة املحورية التابعة ل�سوق AVITO؛

حمورية  قاعدة  وتطوير  ت�سور  تخ�ض  ا�ستك�سافية  درا�سة   :  AVITO •
ملقارنة امُلَقاَي�سات )Devis( على اخلط؛

• THALES ALENIA SPACE : اأرك�سة ح�ساب ال�سور امللتقطة 
بوا�سطة ال�سواتل حتت نظام HT Condor؛

طبي   ERP لـ  منوذج  تطوير   :  DIAL TECHNOLOGIES  •
اأف�سل  الذي ح�سل على جائزة   ،SEHATUK املتنقل  التطبيق  بداخل 

�سنة   WSA Mobile Congress تظاهرة  خالل  اإفريقي  حمتوى 

2014 باأبوظبي؛

 .)STRS( تابعة ملخترب البحث يف نظم الت�سالت وال�سبكات واخلدمات

وي�سم هذا الأخري �سبعة )07( فرق بحث تت�سكل من اأ�ساتذة باحثني وطلبة 

يح�رسون �سهادة الدكتوراه. وتنكب هذه الفرق على البحث واإجناز م�ساريع 

تعاقدية ب�رساكة مع املتعهدين.

• DIALTECHNOLOGIES : عملية الرتكيب والتعرف بوا�سطة 
للتجربة   POC تطوير   : الدارجة  بالعربية  املعطيات  على  ال�سوت 

والعر�ض؛

قوائم  توليد  حت�سني  لأجل  وتنفيذ  جدوى  درا�سة   :  INVOLYS  •
تقريرية من قاعدة املعطيات؛

للتدبري  تطبيق  لتطوير  التحمالت  دفرت   :BPO COMPTABEL  •
املحا�سباتي عن بعد للمقاولت ال�سغرى واملتو�سطة من نوع SaaS؛

عن  الإعالن  اإطار  يف   »Wake Up Pilot« متنقل  تطبيق  اإجناز   •
الإنرتنت من طرف  ب�سبكة  املت�سلة  املغربية  ال�سيارة  م�رسوع بخ�سو�ض 

.ScreenDy Cup Maroc 2015
�سناعة  وعامل  الأكادميي  العامل  بني  ما  العالقات  توطيد  اإطار  ويف 

للتطبيقات  تناف�سية  مباراة  الربجميات  مركز  نظم  الإعالم،  تكنولوجيات 

 Screen :املتنقلة املخ�س�سة لل�سيارة املغربية املت�سلة ب�سبكة الإنرتنت

Dy Cup Maroc 2015، �سارك فيها 1500 طالب مهند�ض مغاربة. 
واإىل حدود ال�ساعة، مت اعتماد ثالثة تطبيقات. يف ميدان البحث الأ�سا�سي، 

قامت املركز بتعبئة العالقات بني كل من مركز درا�سات الدكتوراه للمعهد 

الوطني للربيد واملوا�سالت والفاعلني ال�سناعيني يف جمال تكنولوجيات 

جمال  يف  الدكتوراه  يف  للبحث  موا�سيع  اأربعة  تفعيل  عرب  الإعالم، 

الربجميات.

واأخرياً، وفيما يتعلق بت�سجيع البتكار يف جمال الربجميات، نظم املركز، 

بو�سفه �رسيكًا علميا، ثالثة تظاهرات رئي�سية، خالل �سنة 2015، تهم ما 

يلي:

طرف  من  املنظم  الإعالم  لنظم  الفرنكوفونية  للقمة  الثالثة  الدورة   •
IDC؛

طرف  من  املنظمة   DEVOXX Maroc 2015لـ الأوىل  الدورة   •
ال�سبكة الدولية DEVOXX؛

.GAM • الدورة الثانية للقمة الإفريقية للرقميةاملنظم من طرف 
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�ساركت الوكالة يف العديد من الجتماعات وامللتقيات وور�سات التكوين املنظمة من طرف الحتاد الدويل لالت�سالت )UIT(، حيث تندرج هذه امل�ساركات 

يف اإطار جمموعات العمل التابعة لالحتاد. وهكذا، �ساركت الوكالة يف اأ�سغال املوؤمتر العاملي لالت�سالت الراديوية )CMR-2015( املنعقد يف �سهر 

نوفمرب 2015 بجنيف ب�سوي�رسا.

كما �ساركت الوكالة يف اجتماعات املجموعات الإقليمية للتنظيم و�سبط الت�سالت، كال�سبكة الفرنكوفونية لتنظيم الت�سالت )FRATEL( وال�سبكة 

.)EMERG( و�سبكة هيئات تنظيم الت�سالت الأرومتو�سطية )AREGNET( العربية لهيئات تنظيم الت�سالت وتقنية املعلومات

اأما فيما يخ�ض التعاون جنوب-جنوب، اأعدت الوكالة، بر�سم �سنة 2015، برناجمًا تكوينيًا لفائدة الأطر التابعة لهيئات تنظيم الت�سالت للدول الإفريقية 

ال�سديقة. كما ح�رس 18 اإطاراً يعملون بهذه الهيئات وينتمون اإىل 11 دولة افريقية )بوركينا فا�سو والكامريون وجمهورية اإفريقيا الو�سطى وغينيا ومايل 

وال�سينغال واجلمهورية الدميقراطية للكونغو وجمهورية الكونغو ودولة �ساحل العاج والتوغو واحتاد جزر القمر( للم�ساركة يف امللتقى املنظم باملعهد 

الوطني للربيد واملوا�سالت من طرف الوكالة يف �سهر مايو 2015، خ�س�ض ملو�سوع دعم قدرات التنظيم وال�سبط بقطاع الت�سالت.     

ويف نف�ض ال�سياق، نظمت الوكالة مباراة لختيار اأطر تابعة لالإدارات العمومية واملوؤ�س�سات الإفريقية لتلقي تكوين يف �سلك مهند�ض الدولة باملعهد املذكور. 

وعلى اإثر ذلك، مت قبول اأربعة )04( اأطر من دولتي الكامريون والتوغو لال�ستفادة من هذا التكوين، مع حتمل الوكالة مل�ساريف الت�سجيل والدرا�سة والإقامة. 

العربية بخ�سو�ض خمطط  الدول  للتن�سيق بني  الثالث  الجتماع   ،2015 اأبريل  �سهر  مراك�ض خالل  الوكالة، مبدنية  نظمت  العربي،  التعاون  وبخ�سو�ض 

الرتددات للبث التلفزي الرقمي الأر�سي )TNT(. وقد هدف هذا الجتماع، الذي نظم بتن�سيق مع الحتاد الدويل لالت�سالت واجلامعة العربية واملجموعة 

العربية لتدبري طيف الرتددات، اإىل موا�سلة عملية تخطيط احلاجيات اجلديدة للدول العربية لتعيني الرتددات اخلا�سة بالتلفزة الرقمية الأر�سية يف �رسيط 

العديد من تعيني  الدول العربية والدول املجاورة. وخالل هذا الجتماع، جنح املغرب يف تن�سيق  MHz واإىل تن�سيق هده احلاجيات بني   470-694
الرتددات يف ال�رسيط املذكور �سابقا مع الدول املجاورة. 

ا�ستعدادا  الرتددات،  لتدبري طيف  الدائمة  العربية  للمجموعة  الع�رسون  الجتماع  الرباط،  2015 مبدينة  اأغ�سط�ض  �سهر  الوكالة، يف غ�سون  ا�ستقبلت  كما 

جمال  يف  العاملي  امل�ستوى  على  الرائدة  ال�رسكات  من  العديد  تدخل  الجتماع  هذا  �سهد  وقد   .)CMR 2015( الراديوية  لالت�سالت  العاملي  للموؤمتر 

الت�سالت املتنقلة الذين ب�سطوا لروؤيتهم بخ�سو�ض تطوير الأجيال القادمة لل�سبكات املتنقلة من اجليلني الرابع واخلام�ض، وكذا ظهور تطبيقات جديدة 

من نوع )M2M-Machine To Machine( ـ وتطوير اإنرتنت الأ�سياء وا�ستغالل اأنظمة الت�سالت اخلا�سة بالأجهزة الطائرة )Drones( ق�سد 

توفري الولوج لالإنرتنت يف املناطق غري املغطاة على م�ستوى العامل. 

اأما فيما يخ�ض التعاون الثنائي، فقد ا�ستقبلت الوكالة عدة وفود لهيئات تنظيم الت�سالت الإفريقية بغر�ض الطالع على جتربة الوكالة يف جمال تنظيم 

و�سبط قطاع الت�سالت. ويتعلق الأمر بوفود كل من: غينيا وبوركينافا�سو و�ساحل العاج وموريتانيا.

من جهة اأخرى، وقعت كل من الوكالة ونظريتها بدولة �ساحل العاج، بتاريخ 24 مار�ض 2015 ،على مذكرة تفاهم يف ميدان تنظيم و�سبط الت�سالت.

واأخرياً، قامت الوكالة بتجديد عدة اتفاقات للتعاون مربمة مع نظرائها يف كل من اإيطاليا والنيجر واحتاد القمر.
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ودمقرطة  للنمو  ت�رسيعا  الأخرية  ال�سنوات  منذ  الت�سالت  �سوق  عرفت 

فتطور  والنرتنت.  املتنقل  الهاتف  قطاعي  يف  وباخل�سو�ض  الولوج، 

اإل  ذلك.  توؤكد  والأ�سعار  امل�سرتكني  ال�ستعمال وحظائر  موؤ�رسات  خمتلف 

ل�سعف  نظرا  املنحى،  نف�ض  تعرف  ل  )ال�سوت(  الثابت  الهاتف  �سوق  اأن 

املناف�سة والتحولت التي طالت طريقة ال�ستهالك. غري اأن و�سع وتفعيل 

التطور  يف  �ساهم   ،2010 �سنة  من  انطالقا  التقنني،  وتدابري  رافعات 

اليجابي للموؤ�رسات الرئي�سية للقطاع، حيث تروم هذه الرافعات والتدابري 

هذه  يف  املناف�سة  تعزيز  عرب  وخا�سة  الت�سالت،  �سوق  تنمية  ت�رسيع 

الفروع املختلفة.

الور�سات املهيكلة،  العديد من  اإطالق  الوكالة  2016، تعتزم  وخالل �سنة 

اإعمال ملذكرة بالتوجهات العامة يف اأفق 2018، بغية خلق بيئة تناف�سية 

الثابت  الهاتف  فرع  على  املجهودات  كل  و�سرتكز  و�سفافة.  وفعالة 

يخ�ض  وفيما  كذلك،  املحلية.  احللقة  تق�سيم  طريق  عن  العايل،  وال�سبيب 

توجيهية  خطوطا  الوكالة  �ستن�رس  للمتعهدين،  التق�سيط  عرو�ض  درا�سة 

الهاتف  �سيما  ل  ال�سوق،  فروع  ملختلف  جديدة  دينامية  لإعطاء  جديدة 

املتنقل، وللت�سجيع على البتكار يف املجال التجاري، واأن جتعل من �سوق 

املعطيات والنرتنت رافعة تنموية.

حلول  الوكالة  �ستقرتح  امل�سرتكني،  هوية  حتديد  عملية  ت�رسيع  اأجل  ومن 

ال�سماح  اخلتام،  يتم، يف  العملية، بحيث  رقمنة  اإىل  اللجوء  ابتكارية، عرب 

بتحديد هوية امل�سرتكني ب�سكل اإلكرتوين ويف وقت فعلي.

بخ�سو�ض  الأويل  التفكري  ف�سيتم  الهاتفية،  الأرقام  حلمل  بالن�سبة  اأما 

و�سع قاعدة معطيات ممركزة، بت�ساور مع املتعهدين.  كما �ست�ستفيد �سوق 

العامة  بالتوجهات  مذكرة  مع  ان�سجاما  اإيجابية،  تطورات  من  املقاولة 

اأكرث  تناف�سية  اأكرث  جلعله  تدابري  عدة  اقرتاح  �سيتم  حيث  الذكر،  �سالفة 

ومطابقا للمعايري الدولية وذا قيمة م�سافة كبرية.

ال�سبيب  لتنمية  الوطني  املخطط  لن�رس  تدابري  عدة  تفعيل  �سيتم  واأخريا، 

املتعهدين  ا�ست�سارة  الإعالن عن  و�سيتم   .2016 �سنة  انطالقا من  العايل 

من  متكن  التي  والتنظيمية  واملالية  التقنية  الآليات  بخ�سو�ض  لالتفاق 

اإىل �سمان  ال�ست�سارة  وتهدف هذه  الظروف.  اأح�سن  الهدف يف  هذا  بلوغ 

تغطية بال�سبيب العايل يف كل منطقة اأو جماعة، عند بلوغ الأجل. و�ستحدد 

الوكالة، عن طريق اإعالن عن املناف�سة، الربنامج الأول لأهداف التغطية، ولن 

يتاأتى ن�رس خمطط ال�سبيب العايل بفعالية دون اقت�سام الهند�سة املدنية.

وفيما يخ�ض طيف الرتددات، �سيتم حتيني القرار املتعلق بتحديد ال�رسوط 

اأجهزة  من  املكونة  كهربائية  الراديو  التجهيزات  ل�ستعمال  التقنية 

جديدة  ترددات  اأ�رسطة  توجيه  بهدف  املدى،  وحمدودة  القوة  منخف�سة 

نحو ا�ستعمال حر على امل�ستوى الوطني مع الأخذ بعني العتبار التطورات 

التكنولوجية العاملية. كما �سيتم حتيني املخطط الوطني للرتددات، بت�ساور 

مع امل�ستعملني الرئي�سيني، يف اأفق مالئمته مع القرارات اخلتامية للموؤمتر 

الوكالة  �ستقرتح  اأخرى،  جهة  من   .2015 الراديوية  لالت�سالت  العاملي 

تعديل القرار املتعلق بتحديد الأتاوى عن ا�ستعمال الرتددات، اعتمادا على 

خال�سات الدرا�سة املتعلقة بالقيمة القت�سادية لطيف الرتددات.

بر�سم  الكربى  الور�سات  اإحدى  فاإن   ،".ma" املجال  لأ�سماء  بالن�سبة  اأما 

"ma." بحروف  اأ�سماء املجال  لت�سجيل  باإطالق خمطط  �ستتعلق   ،2016
اأي�سا،  الوكالة،  وتعتزم  الدولية.  املمار�سات  اأح�سن  وفق   ،

15
لتينية غري 

اأ�سماء  ت�سويق  اأن  العربية. غري  باللغة  املجال  لأ�سماء  اإطالق متديد جديد 

هذا  لإدراج   24.96 رقم  القانون  تعديل  على  يتوقف  ".املغرب"  النطاق 

التمديد ومالئمة ميثاق الت�سمية. من جهة اأخرى، ت�ستغل الوكالة على فكرة 

جديدة  اآلية  و�سع  تعتزم  كما  املجال،  اأ�سماء  ل�سوق  �سنوي  مر�سد  اإن�ساء 

لت�سوية النزاعات، يوكل اأمر تدبريها اإىل مركز التحكيم الوطني.

واأخريا، ويف غ�سون �سنة 2016، �سيقوم املعهد الوطني للربيد واملوا�سالت 

درا�سة  اإطالق  �سيتم  وهكذا،  ال�سرتاتيجية.  الأورا�ض  من  العديد  باإطالق 

باملغرب  املهن  واقع  مع  باملعهد  امللقنة  التكوينات  مالئمة  بخ�سو�ض 

والأمن  النقديات  يف  املا�سرت  تنظيم  �سيتم  كما  الدويل.  امل�ستوى  وعلى 

 ،2016 �سبتمرب  �سهر  خالل  بالدارالبي�ساء،  تكنوبارك  مبجمع  ال�سيرباين 

 ،)M2TI( الإعالم  وتكنولوجيات  الت�سالت  تدبري  جمال  يف  وما�سرت 

بتعاون مع املدر�سة ESIEE بباري�ض. بالإ�سافة اإىل ذلك، يعتزم املعهد 

توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع جامعة �رسبروك Sherbrooke بكندا 

اأجل  من  بجنيف،   HEPIA مدر�سة  وكذا  �سوكوروفا  الرتكية  واجلامعة 

�سيتم  اأي�سا،  للمدر�سة.  الإدارية  والأطر  واملهند�سني  الطلبة  حركية  تفعيل 

تدعيم التعاون الدويل يف جمال البحث العلمي، ل�سيما مع الدول الأوروبية 

للمقاولت  الوطنية  الكونفدرالية  مع  التعاون  �سيتم  ووطنيا،  والإفريقية. 

باملغرب )CGEM(، من اأجل تعزيز انفتاح املعهد على الو�سط ال�سو�سيو 

مهني.

 عند نهاية �سنة 2015، ل يتم ت�سجيل اأ�سماء املجال .ma اإل باحلروف الالتينية: احلروف من A اإىل Z والأرقام من 0 اإىل 9 وو�سلة الربط.
15
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الن�سو�ش الت�رشيعية والتنظيمية ال�سادرة بر�سم �سنة 2015 :

قامت الوكالة، خالل �سنة 2015، بدرا�سة ومنح ثالثة )03( تراخي�ض من 

اأجل اإحداث وا�ستغالل �سبكات عامة لالت�سالت ت�ستعمل تكنولوجيات من 

 .)4G( اجليل الرابع

ولهذا الغر�ض، مت ن�رس املرا�سيم املتعلقة بها باجلريدة الر�سمية للمملكة:

 1436 الثانية  جمادى  من   20 يف  �سادر  رقم2.15.277  املر�سوم   •
ترخي�سا  �ض.م"  املغرب  "ات�سالت  �رسكة  مبنح   )2015 اأبريل   10(

متنقلة  تكنولوجيات  ت�ستعمل  لالت�سالت  عامة  �سبكة  وا�ستغالل  لإحداث 

من اجليل الرابع؛

 1436 الثانية  جمادى  من   20 يف  �سادر   2.15.278 رقم  املر�سوم   •
لإحداث  ترخي�سا  تيلكوم.�ض.م"  "ميدي  �رسكة  مبنح   )2015 ابريل   10(

وا�ستغالل �سبكة عامة لالت�سالت ت�ستعمل تكنولوجيات متنقلة من اجليل 

الرابع؛

 1436 الثانية  جمادى  من   20 يف  �سادر   2.15.279 رقم  املر�سوم   •
"واناكوربوريت �ض.م" ترخي�سا لإحداث  2015( مبنح �رسكة  اأبريل   10(

وا�ستغالل �سبكة عامة لالت�سالت ت�ستعمل تكنولوجيات متنقلة من اجليل 

الرابع.

ون�رسها  مرا�سيم   )05( خم�سة  على  امل�سادقة  متت  اأخرى،  جهة  من 

املالية  امل�ساهمة  من  املتغري  اجلزء  حذف  اأجل  من  الر�سمية،  باجلريدة 

امل�ستحقة على املتعهدين احلا�سلني على تراخي�ض الأقمار ال�سناعية من 

نوع GMPCS. ويتعلق الأمر بكل من:

 »SOREMAR SARL« و »EUROPEAN DATACOM MAGHREB SA«

.»ORBCOMM MAGHREB« و »AL HOURRIA TELECOM S.A« و

عالوة على ذلك، متت امل�سادقة على ثالثة )03( مرا�سيم ون�رسها باجلريدة 

متعهدي  حتمالت  دفاتر  توحيد  اإىل  املرا�سيم  هذه  تهدف  حيث  الر�سمية، 

ال�سموليني الوطنيني فيما يخ�ض  VSAT مع دفاتر حتمالت املتعهدين 
�رسوط تغيري امل�ساهمة يف راأ�ض املال:

 1436 القعدة  ذي  من   26 يف  �سادر   02.15.607 رقم  املر�سوم   •
 GULFSAT �رسكة  حتمالت  دفرت  بتغيري   )2015 �سبتمرب   11(

 06 يف  �سادر   02.00.809 رقم  باملر�سوم  امللحق   MAGHREB
ذي القعدة 1421 )31 يناير 2001(؛   

 11(  1436 القعدة  ذي  من   26 �سادر   02.15.608 رقم  املر�سوم   •
 »  CIMECOM SA  « �رسكة  حتمالت  دفرت  بتغيري   )2015 �سبتمرب 

 31(  1421 القعدة  06 ذي  02.00.810 �سادر  رقم  باملر�سوم  امللحق 

يناير 2001(؛

املوافق   1436 القعدة  26 من ذي  02.15.609 �سادر  • املر�سوم رقم 
 »  Space com  « �رسكة  حتمالت  دفرت  بتغيري   )2015 يناير   31(

 1421 القعدة  ذي   06 يف  �سادر   02.00.811 رقم  باملر�سوم  امللحق 

)31 يناير 2001(.

الوطني  باملعهد  واملتعلقة  بعده،   ،)03( الثالثة  القرارات  ن�رس  واأخريا، مت 

للربيد واملوا�سالت باجلريدة الر�سمية:

الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  لوزير  م�سرتك  • قرار 

 3357-15 رقم  الأطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزير 

بامل�سادقة   2015 اأكتوبر   08 املوافق   1436 احلجة  ذي   24 بتاريخ 

الوطني  للمعهد  الدكتوراه  ل�سلك  الوطنية  البيداغوجية  ال�سوابط  على دفرت 

للربيد واملوا�سالت؛

الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  لوزير  م�سرتك  • قرار 
 15.3498 رقم  الأطر  وتكوين  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

ال�سهادات  2015( بتحديد قائمة  )05 نوفمرب   1437 22 حمرم  بتاريخ 

الوطنية التي تخول ولوج تكوينات �سلك الدكتوراه للمعهد الوطني للربيد 

واملوا�سالت؛ 

رقم  الرقمي  والقت�ساد  وال�ستثمار  والتجارة  ال�سناعة  لوزير  قرار   •
14.446 بتاريخ 14 جمادى الأوىل 1436 املوافق )05 مار�ض 2015( 
واملوا�سالت  للربيد  الوطني  للمعهد  والبحث  التعليم  هياكل  بتحديد 

وتنظيمها.

اأما بخ�سو�ض القرارات التنظيمية ال�سادرة عن الوكالة خالل �سنة 2015، 

فهي كالتايل:

• قرار الوكالة رقم ANRT/DG/n°01/15 ال�سادر يف 04 فرباير 
 ANRT/DG/n°19/14 2015 تطبيقا ملقت�سيات قرار الوكالة رقم
لتق�سيم  التقنية والتعريفية  الكيفيات  2014 بتحديد  26 دي�سمرب  بتاريخ 

احللقة املحلية واحللقة املحلية الفرعية لت�سالت املغرب؛

• قرار الوكالة رقم ANRT/DG/n°02/15 ال�سادر يف 21 دي�سمرب 
املتنقل  الهاتف  يف  امل�سرتكني  حظائر  احت�ساب  كيفيات  بتحديد   2015

ملتعهدي ال�سبكات العامة لالت�سالت؛

 2015 دي�سمرب   30 يف  ال�سادر   15/03 رقم  الوكالة  قرار   •
باجلملة  بالعر�ض  املتعلقة  والتعريفية  التقنية  الكيفيات  بتحديد 

الفرعية  املحلية  واحللقة  املحلية  احللقة  لتق�سيم   BITSTREAM
لت�سالت املغرب؛

املتعلق   2015 اأكتوبر   08 يف  ال�سادر   15/04 رقم  الوكالة  قرار   •
بكيفيات و�رسوط تفعيل عملية حمل الأرقام الهاتفية؛

• قرار الوكالة رقم 15/05 ال�سادر يف 12 نوفمرب 2015 بتتميم القرار 
التقنية  الكيفيات  بتحديد   2014 دي�سمرب   09 يف  ال�سادر   14/14 رقم 

والتعريفية للولوج اإىل من�ساآت الهند�سة املدنية لت�سالت املغرب؛

بتعيني   2015 دي�سمرب   09 يف  ال�سادر   15/06 رقم  الوكالة  قرار   •
لالت�سالت  اخلا�سة  بالأ�سواق  موؤثرا  نفوذا  ميار�سون  الذين  املتعهدين 

بر�سم �سنة 2016؛

بتحديد   2015 دي�سمرب   28 يف  ال�سادر   15/07 رقم  الوكالة  قرار   •
واملتنقلة  الثابتة  ال�سبكات  خمتلف  يف  البيني  للربط  النتهاء  اأ�سعار 

للمتعهدين ات�سالت املغرب وميدي تيلكوم ووانا كوربوريت، بر�سم �سنة 

2016؛
• قرار رئي�ض احلكومة، رئي�ض جمل�ض اإدارة الوكالة، رقم 15/08 ال�سادر 
الوطنية  بالوكالة  التدبري  جلنة  اأع�ساء  بتعيني   2015 دي�سمرب   15 يف 

لتقنني املوا�سالت.



68
التــقــــريــــــــر
السنـــــــــــوي

2015

مركز الأعمال، �سارع الريا�ض- �سندوق الربيد 2939

10 - املغرب الرباط 100 

 + 212  537  71  84 الهاتف :  00 

 + 212  537  20  38 الفاك�ض :  62 

 com@anrt.ma


