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 للوآالة الوطنية لتقنين المواصالت  العاممديرال
 

 وال 55-01 المتعلق بالبريد والمواصالت آما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 24-96 القرار بناء على
  مكررة منه ؛8سيما المادة 

 
 يتعلق باإلجراءات المتبعة أمام الوآالة الوطنية 2005 يوليو 13 بتاريخ 2-05-772وعلى المرسوم رقم 
المنافية لقواعد المنافسة وعمليات الترآيز  فيما يتعلق بالنزاعات والممارسات لتقنين المواصالت

 االقتصادي وال سيما الباب الثالث منه ؛
 

 بالموافقة على دفتر التحمالت إلتصاالت 2000 أآتوبر 9 بتاريخ 2-00-1333وعلى المرسوم رقم 
 المغرب آما وقع تعديله وتتميمه ؛

 
 MAROC CONNECT" بمنح شرآة 2006 أبريل 14 بتاريخ 2-05-1576وعلى المرسوم رقم 

S.A " ؛ترخيصا من الجيل الجديد واستغالل شبكة عامة للمواصالت 
 

 بشأن ممارسات 2007 مارس 16 المسجل بتاريخ WANA طلب رفع األمر من لدن وانــا  علىوبناء
 : ثالثة المنافسة وتعيب فيه على هذه األخيرة أمورلقواعد ااتصاالت المغرب التي تعتبرها منافية 

 
  بجودة رديئة ؛ADSLالجملة ل بخدمة تقديم  -
  بصبيب مضمون ؛ ADSLعدم التمكين من تقديم عروض مماثلة بالتقسيط ل  -
لمنافسة ا  لقواعدعرض خدمات بالتقسيط للوصالت المؤجرة بمقتضى عقود تتضمن بنودا منافية -

  .وغير قانونية
 

ا المهيمنة ووضعية التبعية  على تجاوزات اتصاالت المغرب بحكم وضعيتهWANAيرتكز طلب وانــا 
 . اتجاههاWANAاإلقتصادية ل وانــا 

 : من الوآالة أن تأمر اتصاالت المغرب بما يلي WANAوتدعيما لطلبها تلتمس وانــا 
 
صالح األعطاب التقنية في انتظار البث في هذا الطلب والمتعلقة بمشاآل بإأن تقوم بأسرع وقت ممكن  -

  التي تقدمها اتصاالت المغرب ؛ADSLالجودة لخدمات بالجملة ل 
  إلتصاالت المغرب ؛ADSL القواعد الهندسية لشبكة WANAأن تقدم على الفور ل وانــا   -
 يعنى بمعالجة، دون تمييز، المشاآل التي ا وحيدADSLأن تحدث في أسرع وقت ممكن شباك  -

 االت المغرب ؛ التصADSL ولزبنائها  من حيث مستوى الجودة لخدمات WANAتعترض ل وانــا 
أن تحسن في أقرب وقت ممكن تنظيمها الداخلي ومسلسلها العملي وتحسن على الفور مسلسل تشغيل  -

   ؛Kb/S/128  األوتوماتيكيف التشغيلذالربط الجديد بح
 وباألساس تشغيل آل ربط WANA اتجاه وانــا ADSLأن تحترم التزاماتها من حيث الجودة بخدمة  -

عطاب التقنية في أقل من أربع وعشرين وإصالح األ) 10 ( أيامعشرة   في أقل منADSLجديد ل 
 ؛) 24(ساعة 

 ) غراماتلك الذبما في  (ADSLفي أسرع وقت ممكن عرضا بالجملة لخدمات قدم أن ت -
من تاريخ إيداع هذا الطلب، عرضا ) 4(قدم في أقرب وقت ممكن في أجل أقصاه أربعة أشهر تأن   -

  ADSLجديدا لخدمات بالجملة ل 
 :واحتياطيا 
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، في أقرب وقت ممكن وفي أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ ايداع هذا الطلب، WANAأن تقدم لوانــا  
 أن تقدم عرضا WANA  بصبيب مضمون يسمح لوانــاADSLعرضا لخدمات بالجملة لخدمات 

  بصبيب مضمون من اتصاالت المغرب ؛ADSLمماثال للخدمات بالتقسيط ل 
 

 بصبيب مضمون في انتظار تقديم من ADSLى الفور عرضها للخدمات بالتقسيط ل أن توقف عل 
 بصبيب مضمون يسمح لوانــا  ADSLلدن اتصاالت المغرب عرضا لخدمات بالجملة ل 

WANAأن تقدم عرضا مماثال لخدمات بالتقسيط بصبيب مضمون من قبل اتصاالت المغرب ؛  
وبنودا تتعلق بمصاريف فسح العقد قبل التاريخ لوفاء افيضات خأن توقف على الفور تطبيق نظام ت 

سخ خالل الفترة األولى الواردة في العروض والعقود الخاصة فالحقيقي للوضع رهن اإلشارة وال
 الت المؤجرة ؛ــبالخدمات بالتقسيط للوص

وداخل أجل شهر واحد من تاريخ ايداع طلب رفع األمر، البنود أن تغير في أقرب وقت ممكن  
تعلقة بمصاريف فسخ العقد قبل التاريخ الحقيقي للوضع رهن اإلشارة والفسخ خالل الفترة الم

 األولى الواردة في عقودها المبرمة بخصوص الخدمات بالتقسيط للوصالت المؤجرة ؛ 
 في الموضوع من قبل الوآالة الوطنية لتقنين  داخل أجل شهر واحد يلي قرار البتأن تغير 

لمتعلقة بمصاريف الفسخ قبل التاريخ الحقيقي للوضع رهن اإلشارة والفسخ المواصالت، البنود ا
خالل الفترة األولى الواردة في عقودها المبرمة  بخصوص الخدمات بالتقسيط للوصالت 

 .المؤجرة
 

 : من الوآالة أن WANAوتلتمس أيضا وانــا 
  

 متابعة اتصاالت المغرب طبقا ترفع األمر إلى وآيل الملك بالمحكمة االبتدائية المختصة من أجل 
 . المتعلقة بحرية األسعار والمنافسة06-99 من القانون القانون رقم 70 و 67ألحكام المواد 

 من 70 و 67أن تلتمس من وآيل الملك فرض الغرامات القصوى المنصوص عليها في المواد  
ة الممارسات المنافية بحرية األسعار والمنافسة نظرا لخطورة ومد المتعلق 06-99القانون رقم 

لمنافسة التصاالت المغرب ولوضعيتها المالية ولحجمها وأهمية األضرار التي تلحقها لقواعد ا
  ؛WANAباإلقتصاد الوطني ولقطاع المواصالت وللمستهلكين ولوانــا 

 تعلق األمر بالتدابيرسواء أن تأمر بناء على القرارات التي ستصدرها الوآالة تبعا لهذا الطلب  
 إخبارالتحفظية أو بطلبات الموضوع، بنشرها آاملة أو مستخرجات منها آلما ارتأت الوآالة 

المستهلكين بممارسات منافية للمنافسة التصاالت المغرب، بجريدة أو عدة جرائد مؤهلة لنشر 
 اإلعالنات القانونية أو جرائد أخرى تحددها الوآالة؛

عض المستخرجات منها في األماآن التي تحددها الوآالة أن تأمر بتعليق هذه القرارات بالكامل وب 
 لمنافسة التصاالت المغرب ؛ لقواعد اآلما ارتأت اخبار المستهلكين بالممارسات المنافية

أن تأمر بالنفاذ العاجل لهذه القرارات التي ستصدرها الوآالة في حقها ماعدا طلب المراجعة من  
 لدن اتصاالت المغرب ؛

النص الكامل للقرارات التي ستصدرها الوآالة تبعا لهذا الطلب في تقرير التسيير أن تأمر بادراج  
 .الذي تضعه الوآالة بخصوص العمليات برسم السنة الحالة

  حقها في متابعة اتصاالت المغرب مدنيا ؛WANAأن تحفظ لوانــا  
 ؛لقضية االستماع للخبراء في إطار التحقيق في هذه ا في حقهاWANAأن تحفظ لوانــا  
 تأمر آل شخص، لفض هذا النزاع، ارسال المعلومات و الوثائق ذات الطابع التي أدلت بها  

WANA لتدعيم طلبها أو في إطار التحقيق في هذه القضية، االحتفاظ بهذه المعلومات و الوثائق 
 السرية؛

 . مجلس المنافسة بالقرارات التي ستصدرها الوآالة في هذه القضيةتخبر  
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 مارس 26 تعيين مقرر من لدن المدير العام للوآالة الوطنية لتقنين المواصالت بتاريـخ  حيث تمو 
 .  المشار إليه أعاله2-05-772 من المرسوم رقم 24 للتحقيق في القضية طبقا ألحكـام المادة 2007

 
 :يتضمن التقرير العناصر التالية

 
 لوصالت المؤجرة؛ و اADSLتقديم للخدمات موضوع النزاع و بالتحديد خدمة  -1
  يعرض بالتفصيل لكل الحجج و المطالب؛WANAتقدمت به وانا عرض للطلب الذي  -2
عيه عليها ن آل الحجج و ما تدحضعرض لجواب اتصاالت المغرب و التعقيبات على طلب وانا ت -3

WANA. 
 

 :تتمحور هذه التعقيبات حول النقاط التالية
 

لقواعد منافية ارسات ـ ال تشكل ممADSLلة ل المشاآل التقنية التي تخص جودة خدمات بالجم 
 ذلك بتشاور مع الوآالة لتقنين  لمواجهة هذه المشاآل واتني تم البحث عن تحسقدالمنافسة و

 المواصالت؛
 بصبيب مضمون ADSL أن تقدم خدمات مماثلة بالتقسيط لخدمات WANAبإمكان وانا  

 الحلقة – للحلقة المحلية ئياقتسام جز(سائل و التكنولجيات المرخص بها بواسطة الترخيص وبال
 ؛)المحلية راديو

سخ المقدم المطبقة من لدن اتصاالت المغرب في إطار فو مصاريف ال من أجل الوفاء التخفيضات 
لخدمات بالتقسيط للوصالت المؤجرة، ال تهدف إلى عرقلة الولوج إلى سوق الوصالت عقودها 
 المؤجرة

 بية التصاالت المغرب،عرض لرد وانا على المذآرة الجوا -4
 .تحليل من لدن الوآالة لما تنعيه وانا على اتصاالت المغرب و آذا تعقيبات هذه األخيرة على وانا -5
 التصاالت المغرب المنجز من طرف مكتب ADSLملخص لتقرير التدقيق العملي لجودة خدمة  -6

 مايو 8اريخ  بطلب من الوآالة الوطنية لتقنين المواصالت و ذلك بتDOTECONالدراسات 
2006. 

 :ستنتاجات المقررم  -7
 يعتبر المقرر هذه األخيرة عنصرا مهما ADSLفيما يخص األمر األول المتعلق بجودة خدمة 

 :يقتضي
من جهة اتخاذ التدابير التقنية لوضع حد لتدني مستوى الجودة و بالخصوص تحديد نسب االحتقان  -

(Ratios de contention)ية للشبكات بين األطراف ماعدا العناصر التي  و تبادل القواعد الهندس
 ؛لمعامالتتهم سر ا

 
العادلة و الموضوعية من طرف اتصاالت المغرب لألعطاب التي و من جهة أخرى، المعالجة  -

يرها مصالح اتصاالت المغرب و ث  و آذلك الحال بالنسبة لألعطاب التي تWANAاثارتها وانا 
 الذي يهم جودة خدمة DOTECONمنجز من طرف ذلك طبقا لتوصيات تقرير التدقيق ال

ADSL. 
 ADSLفيما يخص األمر الثاني المتعلق بإمكانية تقديم عروض مماثلة بالتقسيط للولوج إلى  -

بصبيب مضمون، يشهد المقرر بأن البنية التحتية للمتعهد التاريخي و بالتحديد اتصاالت المغرب 
و عليه، يتعين على المتعهد التاريخي تأمين ولوج . يةصعبة التثنية و بالتالي فهي بنية تحتية أساس

هذه البنية التحتية للمتعهدين الجدد و بالتالي يدعو المقرر اتصاالت المغرب إلى التفاوض مع 
 مع مختلف ADSLالمتعهدين ذوي البنية التحتية البديلة حول عروض التجميع للولوج إلى 

 .مستويات الخدمة ذات صبيب مضمون
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لمنافسة لشروط عروض التقسيط  لقواعد ااألمر الثالث الذي يهم الطابع المنافي فيما يخص  -
المتعلقة بمدة االلتزام و مصاريف الفسخ للوصالت المؤجرة و بالتحديد تلك التي تخص التخفيضات 

 :قبل تاريخ الحقيقي للوضع رهن اإلشارة و الفسخ خالل الفترة األولى،  يعتبر المقرر بأن
 متعهد قوي و ف أو شروط من طر(sans couplage)التخفيضات حسب المدة بدون مزاوجة  •

 بالتحديد اتصاالت المغرب ال تطرح أي إشكال مادام لها ما يبررها من الناحية االقتصادية؛
بفسخ العقدة قبل التاريخ الحقيقي للوضع رهن اإلشارة  الوارد في عقدة الوصالت البند المتعلق  •

 ملألخذ باإلعتبار مصالح الزبون و ال تترج التصاالت المغرب تستوجب مراجعة Plusالمؤجرة 
  استقطاب قصري للزبناء؛هتجاوز للمتعهد ينتج عنب
نص عن تسديد آل المستحقات المتبقية للفترة يالبند المذآور أعاله للفسخ أثناء الفترة األولى الذي  •

يحد من من االستمالة القصرية للزبناء و بندا فيه نوع سخ المقدم يعتبر فالمتعاقد بشأنها في حالة ال
 .حرية و تصرف الزبون الذي يمكنه االستفادة من فعل المنافسة

يقترح أيضا المقرر في هذا الباب و حرصا منه لتجنب آل أشكال عرقلة الولوج إلى السوق  أن ال  •
 األخرى لاللتزام  ألآثر من سنة ن آل األشكالأتتجاوز المدة الدنيا لعقدة الوصالت المؤجرة سنة و 

امكانية فسخ العقدة قبل  توفر للزبون ن، يجب ألوفاءو التي تكون خاضعة للتخفيضات من أجل ا
 .اآلجال و ذلك باسترداد المتعهد لمبلغ التخفيض الممنوح للزبون

 
 الوآالة الوطنية و بناء على تعقيبات اتصاالت المغرب على التقرير المذآور أعاله التي تم ارسالها إلى

 : و التي تثير فيها اتصاالت المغرب المالحظات التالية2007 أغسطس 10لتقنين المواصالت بتاريخ 
 : فيما يخص األمر األول-
 
 واء للمتعهد التاريخي و لمقدميـملزم على حد ستعتبر اتصاالت المغرب بأن االلتزام جودة الخدمة  •

ي تعتبر بأن اعترافها بالمشاآل التقنية التي تلحق جودة خدمة الخدمات ذات القيمة المضافة و بالتال
ADSL  قواعد آما بالتقسيط لن يكون موضوع طلب رفع األمر بسبب ممارسـات منـافيــة لبالجملة

 .ية مـا بيـن الوضعيــة المهيمنـة و التجاوزبلمنافسـة و ذلـك النعـدام قانـون السبا
 ال يمكن اعتبارها ممارسات WANAات التي تثيرها وانا و تضيف اتصاالت المغرب أن الممارس •

استمالة أو تهدف /  و WANAاتجاه وانا منافية للمنافسة إال إذا آانت تشكل ممارسات تمييزية 
حين أن هذا التمييز إن آان موجودا فهو مبرر من الناحية العملية لكونها ي ف. WANAزبناء وانا 

و ال يمكن بالضرورة ). WANA(زبون وانا بتباط مباشر ال تدبر شبكة وانا وليس لها أي ار
 .اعتبار هذا التمييز ممارسة تفضيلية

 مدعية رداءة جودة WANAاستقطاب زبناء وانا تخص  اتصاالت المغرب الحجج التي ضحتد •
  WANAوانا خدمة 

  تعتبره اتصاالت المغرب بالرغم من آونه(Taux de contention)فيما يخص نسبة االحتقان  •
لجودة الخدمة و قاعدة هندسية معطى ناجحا و ليس من شأنه أن يؤثر على جودة ل ايشكل مؤشر

 . لزبنائهاWANAالخدمة المقدمة من طرف وانا 
 :و فيما يخض األمر الثاني

 بصبيب مضمون ADSLأن تقديم عروض مماثلة بالتقسيط لخدمة على تؤآد اتصاالت المغرب  •
 للحلقة المحلية  التصاالت المغرب  الجزئيأو االقتسام /  وWANA ممكن عبر البنية التحتية لوانا

 .الستثمار في اقتسام الحلقة المحليةل WANAانعدام الرغبة لدى وانا و تخلص إلى 
 بصبيب مضمون من اتصاالت المغرب، تعتبر ADSL عرض بالجملة لخدمةفيما  يخص تقديم  •

 مادامت الخدمة المسوقة خدمة غن ال يستساهذه األخيرة أن عرضا بالجملة حسب التصور الراه
VPN IP  ترتكز على شبكة VPN و على مرآز تقني يؤمن آل أشكال و تجهيزات السلسلة 

« client – DSLAM – Transport –Réseau VPN » و ترجع مسؤولية هذه التجهيزات و 
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ى مسؤولية تبق و شبكة النقل DSLAMحين ان ي فFAI إلى مقدمي الولوج لالنترنيت VPNشبكة 
 لمختلف ااتصاالت المغرب مما يوشك أن يحدث العديد من االختالالت التي تكون نفسها سبب

و ألجل تأمين هذا النوع من العروض، تعتبر اتصاالت المغرب أن تقديم هذه الخدمات . النزاعات
 . غير ممكن إال إذا آان عبر بنياتها التحتية الخاصةWANAمن قبل وانا 

 
 :األمر الثالثفيما يخص 

تبدي اتصاالت المغرب عدم موافقتها حول استنتاج المقرر بشأن عقود الخدمة بالتقسيط  •
ها بالنسبة للزبناء و ليس لها ما يبررها  من خللوصالت المؤجرة التي تتضمن بنودا صارمة لفس

فقط من  %19يث أن حلوج بالنسبة للمتعهدين الجدد بالناحية االقتصادية و إنها تشكل عائقا للو
ا مقدما تصاحب خو فضال عن ذلك تعتبران فس)  سنوات5 أو 3( فيها مدة االلتزام تكون العقود 

 .قاهرةآانت هناك قوة إن وجوبا غرامات ماعدا 
  فيه تثير2007  أغسطس13  على التقرير المذآور أعاله بتاريخWANAو بناء على تعقيبات وانا 

 :هذه األخيرة المالحظات التالية
 : بأنWANA التصاالت المغرب تسجل وانا  ADSL تدني مستوى جودة خدمة صيما يخ ف-

 ADSL تعترف حاليا برداءة جودة خدمات (DOTECON, WANA, IAM)آل األطراف  •
 التصاالت المغرب؛

 منذ WANAفي حظيرة زبناء ) المبلغة إلى اتصاالت المغرب( عدد األعطاب المسجلة  •
 .ايد يوما بعد يوم في تز2007منتصف شهر فبراير 

 ؛)ازاء زبناء منارة(هناك وجود لحاالت تفضيلية لزبناء مقدمي الولوج لخدمة االنترنيت  •
 منذ ADSL أي إجراء ملموس و فعال لتحسين جودة خدمة  المغرب لم  تتخذ اتصاالت •

 ؛2006 في DOTECONاستنتاجات التدقيق الذي أنجزته شرآة 
 ADSLر جبرية عاجلة تهدف إلى تحسين جودة خدمة طلبها باتخاذ تدابيعلى تؤآد وانا  •

 .التصاالت المغرب
 ADSLة تقديم عروض مماثلة بالتقسيك التصاالت المغرب للولوج على  فيما يخص انعدام امكاني-

 :بصبيب مضمون تسجل وانا على أن
نين المجهودات المبذولة لوضع  شبكتها الخاصة و الحاجة ألجل أن تكون الوآالة الوطنية لتق •

 .المواصالت الضامن لتقديم مماثل لكافة الخدمات بمجموع التراب الوطني
 بصبيب  ADSLالتصاالت المغرب بتقديم عرض بالجملة لخدمات عطاء األمر اتلتمس  •

قرار الوآالة و توقيف عرض الخدمات بالتقسيط ل مضمون داخل أجل شهر من صدور 
ADSLلى حين الموافقة على العرض إن اآلن  بصبيب مضمون من اتصاالت المغرب اعتبار م

 بالجملة المناسب من طرف الوآالة؛
لعرض تلتمس المراجعة و المصادقة داخل نفس اآلجال على الشروط العملية و التعريفية  •

 . بصبيب مضمون من اتصاالت المغربADSLالخدمات بالجملة ل 
 WANAرب تتمسك وانا  فيما يخص شروط عروض التقسيط للوصالت المؤجرة التصاالت المغ-

باستنتاجات المقرر و تلتمس من الوآالة تحويل هذه االستنتاجات إلى تدابير جبرية في حق اتصاالت 
 .المغرب 

 . بالنفاذ المعجلWANAو تفرض هذه التدابير حسب وانا 
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 :ررــــــيق
 

 :المادة األولى
  ن تاريخ تبليغ هذا القرار، بتحـديـدتلزم اتصاالت المغرب ، داخل أجل أقصاه شهر واحد ابتداءا م

 DSLAM         ( Multiplexeur بيـن  مـا  (Ratios  de  contention)    االحــتقـان  نســـب
d’accès)  و(serveur d’accès) BAS بتعاون وثيق مع مقدمي الولوج لالنترنيت (FAI) و ذلك 

 .طبقا لتوصيات المقرر
 و تجسيدها في اتفاق (Ratios  de  contention)ب االحتقان يلزم األطراف باالتفاق حول نس

 .مكتوب
 .ترسل نسخة من هذا االتفاق إلى الوآالة الوطنية لتقنين المواصالت  داخل اآلجال المحددة 

 
 :المادة الثانية

، بمجرد تبليغ هذا القرار، القواعد الهندسية حول WANAسليم  أن تقوم بتاتصاالت المغربيجب على 
 .WANA المقدم إلى ADSL المرتبطة بالولوج إلى ADSLة شبك

 
 :المادة الثالثة
 ADSL ، على مستوى الولوج WANAارية التي أثارتها جاتصاالت فض آل النزاعات اليتحتم على 

 .يوما ابتداءا من تبليغ هذا القرار15 و ذلك داخل اجل أقصاه  
 

 :المادة الرابعة 
 إلى وضات لمراجعة عقدة الولوج ادخول في مفال WANA و وانا آل من  اتصاالت المغربيجب على 

ADSL و وضع (Service Level Agreement) SLA يؤخد فيها بعين االعتبار اإلآراهات و 
 الذي أنجزه مكتب ADSLالمتطلبات الحقيقية للطرفين و التوصيات المستقاة من التدقيق لجودة 

ي حالة فشل المفاوضات لمدة شهر واحد، تبث الوآالة ف.  و أحكام هذا القرارDOTECONالدراسات 
 .في نقاط الخالف

 
 :المادة الخامسة 

  يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار ، 15 أقصاه، داخل أجل WANAتلزم اتصاالت باقتراح على  وانا 
يجب أن يكون هذا العرض معقوال و و بصبيب مضمون  ADSL ىلعرضا بالجملة للولوج إ

 .ير تفضيلي  غوموضوعيا 
 

 :المادة السادسة 
اتصاالت المغرب بمراجعة آل عقود الوصالت المؤجرة، بند الفسخ قبل التاريخ الحقيقي يجب على 

للوضع رهن اإلشارة حتى ال يسدد الزبون إال المصاريف المؤداة في الحقيقية لدراسة طلب الوصالت 
تحيل اتصاالت المغرب . تى انتهاء االلتزام ح الشهريفية للتأجيرالمؤجرة و ليس آل المصاريف الجزا

 يوما من تاريخ بتبليغ هذا 15إلى الوآالة الوطنية لتقنين المواصالت داخل أجل مقدما اقتراح المراجعة 
 .القرار

 
 :المادة السابعة 

 فيما يخص التخفيضات من أجل الوفاء التي تفوق سنة،. تحدد المدة الدنيا لعقدة الوصلة المؤجرة في سنة
 .المتعهدآل فسخ قبل األجل ال يخول إال الحق في استرجاع مبلغ التخفيض الممنوح من 
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 :المادة الثامنة 
 

 الشبكات العامة للمواصالت المؤهلة لى آافة مستغليع من هذا القرار 7 و 6تسري أحكام المادتين 
 .لتسويق العروض التقسيطية للوصالت المؤجرة

 
 :المادة التاسعة 

 
 .ي الطلبات و المستنتجات للطرفينيرفض باق

 
 :المادة العاشرة 

 . إلى الطرفينهيطبق هذا القرار ابتداءا من تاريخ تبليغ
 
 

 :الرباط في 
 

 المدير العام للوآالة الوطنية لتقنين المواصالت
 

 محمد بنشعبون
 


