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 لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،إن 

يتعلق بتقسيم الحلقة املحلية و الحلقة املحلية الفرعية   4941ماي  40بتاريخ  90/41بناء على قرارها رقم و.و.ت.م/ل.ت/

 تصاالت املغرب و ببعض الكيفيات التشغيلية املرتبطة به؛اشركة بالنظر إلى التطور الذي عرفته الشبكة الثابتة السلكية ل

نه تم تكليف املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، بموجب القرار املشار إليه أعاله، بمواصلة املشاورات مع حيث إ

نب التقنية و التعريفية و امقبولة تهم الجو   ، بهدف التوصل إلى حلول 4941يونيو  41شركة اتصاالت املغرب، إلى غاية يوم 

تضمن تقسيم الحلقة املحلية و الحلقة املحلية الفرعية للشبكة الثابتة السلكية لشركة اتصاالت املغرب وفق  العملياتية

شروط معقولة و شفافة و عادلة و غير تمييزية، مطابقة للممارسات الدولية املقبولة في هذا املجال، و أنه في حالة انصرام 

، و التي على أنظار اللجنة  تقرير بخصوص نتائج املشاورات التي تم إجراؤها سيقوم املدير العام للوكالة بعرضملذكور، األجل ا

 ؛4941يونيو  41في  في النقاط التي ال تزال عالقة ضوئها ستقوم لجنة التدبير بالبت في

، أن شركة اتصاالت بعد انتهاء املشاورات ،جنة التدبيرحيث يستنتج من التقرير الذي عرضه املدير العام للوكالة على أنظار لو 

 :املغرب

توفير خدمة التموقع املشترك ملعدات املتعهدين األغيار على مستوى على  ألسباب تقنية و قانونية، اعترضت -

 ؛ املوجودةدواليبها 

د الج -  ديدة لربط املشتركيناعترضت على إقامة دواليب مشتركة لفائدة جميع املتعهدين بالنسبة لجزء من الُعقَ

(NNRA) ،أن هؤالء سيكونون  املتعهدين األغيار، علما أن تكون محل اهتمامحتمل، امل من املستقبلية التي

 ملزمين باملساهمة في تكاليف تشييد هذه الدواليب؛ 

غل على مستوى عقدتها لربط املشتركين -
َ

 ينلفائدة املتعهد (NRA) اعترضت على تقديم عرض بالجملة ُمش

 (. VULA-Virtual unbundled Local Access التقسيم االفتراض ي أو  سمىر ) حل يُ اغيأل ا

د على وافقت -  ربط املشتركين ل تهاوضع رهن إشارة املتعهدين األغيار  وصالت من الليف البصري ما بين ُعقَ

(NRA ) ربط املشتركينل الجديدة ةدقعُ الو (NNRA)  لك العمومي؛فوق املاملتعهد الغير ي أقامها الت 

، فإنها (NRA) أكدت أنه في حالة ما إذا لم تستطع منح التموقع املشترك على مستوى ُعقَدتها لربط املشتركين -

ُعقدته هذا األخير و  (POP) ستضع رهن إشارة املتعهد الغير وصالت من الليف البصري ما بين نقطة تواجد

   كيلومترات؛ 49 طولهحدود شعاع و ذلك في لعمومي، فوق امللك ا ةاملقام( NNRAالجديدة لربط املشتركين )

 

بالجملة غير  تقديم عرض  من أجل الذي يفرض نفسهالحل  يعتبر اتصاالت املغرب شركة توسيع دوالب الشارع ل حيث إنو 

 ُم 
َ

لقليل من للعدد ا اتصاالت املغرب، نظراشركة ( لNNRAفي إطار االنتشار الحالي لُعَقد ربط املشتركين الجديدة )غل، ش

الذي من شأنه أن يجعل تشييد دوالب الشارع خاص بكل متعهد على ربط املشتركين ل جديدة املشتركين املرتبطين بكل ُعقَدة

حدة مسألة غير ذات جدوى اقتصاديا و لإلكراهات التي يمكن أن تنتج عن هذه الوضعية على مستوى مسطرة الترخيص من 

 أجل احتالل امللك العمومي؛

جميع املتعهدين قد تم اعتماده من طرف العديد  بيندوالب مشترك املتمثل في حل الرا للتجارب الدولية التي تبين أن و اعتبا

و لكون مضاعفة الدواليب ليست  ؛ عرض بالجملة لولوج الحلقة املحلية الفرعيةالمن هيئات تنظيم قطاع االتصاالت في إطار 
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جميع املتعهدين يتعين  بيندوالب املشترك مثل في الالحل املتغم من ذلك فإن حيث إنه على الر و ذي جدوى اقتصادية  حال 

 ؛اتصاالت املغربشركة بها  تتأطيره من أجل مكافأة جزء من االستثمارات التي قام

غلة من نوع التقسيم االفتراض ي
َ

ش
ُ
ن بشكل أفضل املتعهديسُيَحفز   (VULA) و اعتبارا لكون اللجوء إلى العروض بالجملة امل

إقامة شبكات صبحون ملزمين بيوف س همنإ حيثلشبكات الثابتة السلكية، من صبيب ارفع ال على االستثمار قصداألغيار 

 اتصاالت املغرب؛شركة الخاصة ب (NRA) قدة ربط املشتركينغاية عُ ى لإالجمع الخاصة بهم 

شركة لتقسيم الحلقة املحلية الفرعية ل ضرورة وضع عروض بالجملة مالئمة من أجل تفعيل سريع و فعالى لإو بالنظر  

ة في هذا املجال
َ
الَحظ

ُ
   .اتصاالت املغرب و ذلك وفقا للتجارب الدولية امل

 ،4101 يونيو 01لهذه األسباب، و بعد املداولة بتاريخ 

 :ما يلي تقرر 

 املادة األولى: 

ا القرار، عرضا تقنيا و تعريفيا بالجملة غير يوما كاملة من تاريخ تبليغها هذ 14، داخل أجل اتصاالت املغربشركة تعرض 

غل لولوج حلقتها املحلية الفرعية الثابتة السلكية، 
َ

على  ،يتضمن، الوكالة الوطنية لتقنين املواصالتموافقة على ُمش

 :التالية خدماتال الخصوص،

  ( خدمة ربط و توصيلbrassage ( األسالك النحاسية ) اشتقاق األسالك النحاسية- dérivation 

de la paire de cuivre؛ ) 

  د الجديدة لربط كيفيات التموقع املشترك عن بعد املالئمة لحاالت التقسيم على مستوى الُعقَ

 ؛(NNRA) املشتركين

 اتصاالت املغرب وفق شروط شفافة و موضوعية و غير تمييزية؛ شركة ولوج أغماد 

 رهن إشارة املتعهدين األغيار بوضع  غرباتصاالت امل شركة لقيام اتيةالكيفيات التقنية و العملي

الجديدة  قدةو العُ  الخاصة بها  (NRA) وصالت من األلياف البصرية ما بين ُعقدة ربط املشتركين

 ؛املقامة من طرف هؤالء املتعهدين (NNRA) لربط املشتركين

 هدين األغيار اتصاالت املغرب بوضع رهن إشارة املتعشركة لقيام  اتيةالكيفيات التقنية و العملي

 الجديدة ُعقدةالو  (POP) وصالت من األلياف البصرية ما بين نقطة تواجد املتعهدين األغيار 

كيلومترات، في حالة ما  49 طولهاملقامة من طرفهم في حدود شعاع  (NNRA)ربط املشتركين ل

الخاصة ( NRA)ة ربط املشتركين قَد إذا لم يتم توفير خدمة التموقع املشترك على مستوى عُ 

 اتصاالت املغرب؛شركة ب

 رهن إشارة املتعهدين األغيار معلومات مسبقة و موثوقة )عناوين، سعة، أهلية، ارتباط  وضع

( عن الخطوط (NRA)ُعقدة ربط املشتركين  -(NNRA) الخط  بالُعقدة الجديدة لربط املشتركين

ح تكييف مستويات وحدة التشغيل لألهلية )قاعدة بيانات( تتي الواجب تقسيمها مع وضع

 الصبيب )الطول و عيار األسالك النحاسية( التي يمكن اقتراحها على املشتركين؛
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  ملواصفات التقنية املعلومات الضرورية إلقامة دواليبهم و اوضع رهن إشارة املتعهدين األغيار

 املطلوبة؛

  هندسة املدنية )األغماد ملعلومات املتعلقة بالبنيات التحتية للاوضع رهن إشارة املتعهدين األغيار

 و األعمدة، ...(؛

 من الناحية العملياتية لتقسيمتحسين أداء ا. 

 :نيةاملادة الثا

ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، حال  كاملة يوما 14أجل  داخل ،غياراتصاالت املغرب رهن إشارة املتعهدين األ  شركة تضع

بديال، و ال سيما من خالل توسيع دوالب الشارع الخاص بها  و ذلك للسماح بالتموقع املشترك ملعدات هؤالء املتعهدين  على 

 اتصاالت املغرب.شركة املقامة حاليا من طرف ( NNRA)مستوى الُعَقد الجديدة لربط املشتركين 

 اتصاالت املغرب.شركة من طرف  كل رفض يجب أن يعلل

 مدى مالئمة أسباب الرفض.في هذه الحالة، تقوم الوكالة بإجراء خبرة خارجية للتحقق من 

د الجديدة لربط املشتركينهذه نتائج ل انظر  أن تكون محل اهتمام  حتمل،امل منالتي  (NNRA) الخبرة مقارنة مع عينة من الُعقَ

تفعيل الحل الكيفيات التقنية و التعريفية لستقرر الوكالة في تبين استحالة تنفيذ هذا الحل، وما عدا إذا ، املتعهدين األغيار

د الجديدة لربط املشتركين نفس املميزات و  ذاتاتصاالت املغرب شركة الخاصة ب (NNRA) البديل بالنسبة لجميع الُعقَ

 املواصفات.

 املادة الثالثة:

د الجديدة لربط ر املستقبلية اشتناتصاالت املغرب، خالل عمليات اال  شركة ومابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، تق للُعقَ

، وفق اتصاالت املغربشركة هم ي، بتشييد دواليب الشارع تتيح إيواء معدات جميع املتعهدين، بما ف(NNRA) املشتركين

 الشروط املبينة بعده:

 د
َ
اتصاالت املغرب شركة  يتعين على، (NNRA) ربط املشتركينل جديدة بالنسبة لكل تشييد جديد لُعق

د، 90ستة ) ال يقل عنإعالن إلى املتعهدين األغيار، داخل أجل  توجيهَ 
َ
( أشهر قبل تشغيل هذه الُعق

 ر ؛اشتناملناطق املعنية باال  داخلتدعوهم إلخبارها بحاجياتهم في ما يتعلق بالتقسيم  

  تجاه ر أن يلتزموا، اشتنمهم بخصوص اإلعالن عن اال الذين عبروا عن اهتما األغيار يجب على املتعهدين

عمليات التقسيم بعد إنشاء هذه األخيرة لنقطة الربط املشتركة )دوالب  بتنفيذاتصاالت املغرب، شركة 

اتصاالت شركة كل إخالل بهذا االلتزام يؤدي إلى أداء مبلغ تعويض ي لفائدة و جميع املتعهدين(.  بينمشترك 

يف التي تحملتها هذه األخيرة و يتم احتسابها بالتناسب مع االستثمارات اإلضافية التي املغرب يعادل املصار 

 أنجزتها؛

  َلز
ُ
  44أجل أقصاه  داخلاتصاالت املغرب بإبالغ الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،  شركة مت

 
 كاملة يوما

املتعلقة بالحالة الراهنة لتهيئة  4941يونيو  40بعد تبليغها هذا القرار، بالوضعية التي تم حصرها بتاريخ 

التي  (NNRA) املشتركين لربط الجديدة حلقتها املحلية و حلقتها املحلية الفرعية، و السيما عدد الُعَقد
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الخدمة املعنيين باملرتبطة بهذه الُعَقد الجديدة و عدد الزبناء  (NRA) املشتركين ربط و عناوينها وُعَقد أقامتها

 .ADSLرنيت الثابتة و خدمة األنت

 

 املادة الرابعة:

 
 
غل موجهة

َ
ش

ُ
من نحو التكاليف و أن يتم تبريرها  يجب أن تكون تعريفات مختلف الخدمات املتعلقة بالعرض بالجملة غير امل

 لدى الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.اتصاالت املغرب  شركة لدن

 املادة الخامسة:

الوكالة الوطنية  موافقة علىوما كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار، ي 14داخل أجل  املغرب، اتصاالتشركة تعرض 

غال  لتقنين املواصالت، عرضا تقنيا و تعريفيا بالجملة
َ

من توصيل خدمة  من أجل االستفادة، لفائدة املتعهدين األغيار ُمش

غلة على مستوى ُعَقد ربط املشتركين
َ

 تواجدهم ةأو على مستوى نقط (VULA مىس)التقسيم االفتراض ي أو عرض يُ  (NRA) ُمش

(POP) عرض يُ  الجهوية/ الوطنية(تدفق البتات  سمى– Bitstream ) .أو هما معا 

غل  يكون يجب أن 
َ

ش
ُ
بالتزامات على مستوى الخدمات ذات الصلة، تتضمن، على الخصوص، مصحوبا العرض بالجملة امل

 بالتموقع املشترك في عُ 
 
 .(NRA) قدة ربط املشتركينعرضا

على  ،اتصاالت املغرب هذه الخدمات مع االلتزام بمستويات محددة من الخدمات، تكون مصحوبة بجزاءات تتعلقشركة توفر 

 (.GTRطب )أجل إصالح العمستوى جودة الخدمة وبضمان بباحترام اآلجال و   ،الخصوص

 املادة السادسة:

غلتعريفات مختلف الخدمات املتعلقة بالعرض بالج أن تضمنيجب 
َ

ش
ُ
، لفائدة املتعهد املستفيد، هامشا خاما دنيويا ملة امل

 املوجهة ملزودي خدمة األنترنيت. ADSLبالجملة من نوع  يعادل ذلك املعتمد حاليا بالنسبة للعروض

 املادة السابعة:

غل.تكون تعريفة 
َ

غل هي نفسها املطبقة على خط ُمش
َ

 التقسيم املطبقة على خط غير ُمش

 درهم دون احتساب الرسوم. 099قسيم بالنسبة لخط غير موجود في تحدد تعريفة الت

 املادة الثامنة:

لَفة إدخال تكنولوجيا جديدة 
ُ
درهم  499.999في  (DSLمن نوع بخطوط الولوج الرقمية ) مرتبطةتحدد التعريفة املتعلقة بك

  .ت املغرباتصاال  شركة بما فيهمجميع املتعهدون دون احتساب الرسوم، يتحملها، بالتناسب، 

 املادة التاسعة:

( 91" من أربع )GTR -،  خيار "ضمان أجل إصالح العطب4944اتصاالت املغرب بوضع، في أجل أقصاه فاتح يناير  شركة تقوم

 ساعات عمل في املناطق الحضرية ُمَوجه للمقاوالت في إطار "خدمة ما بعد البيع".
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 ( ساعات:91أربع ) منالة عدم احترام أجل إصالح العطب يكون هذا الخيار مصحوبا بالجزاءات التالية في ح

 1 را واحداساعات = ما يعادل شه 8>أجل إصالح العطب<ساعات ( من االشتراك في خدمةGTR 4H) 

 8 ساعة =  44>إصالح العطب أجل<ساعات( ما يعادل شهرين اثنين من االشتراك في خدمةGTR 4H.) 

 44 أجل إصالح العطب = ما يعادل أر <ساعة( ( أشهر من االشتراك في خدمة )91بعةGTR 4H.) 

 املادة العاشرة:

بمساحات التموقع املشترك، يقلص  الخاصةبتوفير املعلومات املتعلقة بيانات القاعدة اتصاالت املغرب  شركة في انتظار وضع

  (19) نيإلى ثالث (09) ندمة التموقع املشترك من ستيخ فعيلأجل الجواب على قابلية ت
 
 .4944ابتداء من فاتح يناير  يوما

 املادة الحادية عشر:

 .و تبت فيها تدرس الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت مختلف العروض التقنية و التعريفية املنصوص عليها في هذا القرار 

هذا القرار، اتصاالت املغرب بعرض هذه العروض على الوكالة ضمن اآلجال املنصوص عليها في  شركة في حالة ما إذا لم تقم

تقوم الوكالة بتحديد الكيفيات التقنية و التعريفية املرتبطة بها، مع األخذ بعين االعتبار، على الخصوص، أحسن املمارسات 

 الدولية في هذا املجال.

 هذا القرار. نفيذفي جميع الحاالت، تخبر الوكالة لجنة التدبير بالتدابير املعتمدة في إطار ت

 ة عشر:املادة الثاني

و ينشر على  اتصاالت املغرب شركة لوكالة الوطنية لتقنين املواصالت تنفيذ هذا القرار، الذي يبلغ إلىالعام لدير امليسند إلى 

 .املوقع اإللكتروني للوكالة

 


