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 يوليو 09بتاريخ  11/41قرار لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 

بعريضة النزاع التي تقدمت بها شركة ميدي تيليكوم ضد شركة اتصاالت يتعلق  4141

املغرب بخصوص الشروط املالية و العملياتية لعرض الوصالت املؤجرة للربط 

(Liaisons Louées d’Aboutement-LLA) لشركة اتصاالت املغرب 
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 لوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،لجنة التدبير التابعة لإن 

 .) 9991ربيع اآلخر  6بتاريخ  926..9.4املتعلق بالبريد و املواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  69.42بناء على القانون رقم 

 ه و تتميمه؛(، كما وقع تغيير .944أغسطس 

املتعلق بالبريد و  69.42( لتطبيق أحكام القانون رقم 9441فبراير  62) 9991من شوال  .6الصادر في  192..6.4و على املرسوم رقم 

 املواصالت فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت؛

 وقع كما املواصالت، لشبكات البيني بالربط ملتعلقا( 9441 فبراير 62)  9991 شوال من .6 في الصادر 9962..6.4 رقم املرسوم وعلى

  ؛ تتميمه و تغييره

 العامة الشبكات الستغالل العامة بالشروط املتعلق( 9441 فبراير 62)  9991 شوال من .6 في الصادر 9962..6.4 رقم املرسوم وعلى

 وتتميمه؛ تغييره وقع كما للمواصالت،

 املتعلق بشروط توفير شبكة مفتوحة للمواصالت؛( 9441 فبراير 62)  9991 شوال من .6 الصادر في .996..6.4و على املرسوم رقم 

 لتقنين الوطنية الوكالة أمام املتبعة باإلجراءات يتعلق( 6992 يوليو 92) 9962 اآلخرة جمادى 2 في الصادر 6...6.92و على املرسوم رقم 

 االقتصادي؛ التركيز وعمليات املنافسة لقواعد املنافية واملمارسات بالنزاعات يتعلق ما في املواصالت

 املغرب و شركة ميدي تيليكوم؛  اتصاالت تحمالت كل من شركة وعلى دفاتر 

املتعلق بالعرض التقني و التعريفي  6992فبراير  91الصادر بتاريخ  96.92و على قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 

 ؛6992بكة الثابتة لشركة اتصاالت املغرب برسم سنة للربط البيني بالش

بمراجعة قائمة األسواق الخاصة  6992ديسمبر  29صادر في  92..9قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم   و على

 ؛ 6999و  6992و 6996لخدمات املواصالت لسنوات 

بتعيين املتعهدين الذين يمارسون نفوذا  6992ديسمبر  29صادر في  91.92ين املواصالت رقم و على قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقن

 ؛6999مؤثرا في األسواق الخاصة لخدمات املواصالت برسم سنة 

شركة اتصاالت املغرب و املصرح  ضد 6999مارس  92و على عريضة النزاع املسجلة لدى الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بتاريخ 

، عمارة الفصول األربعة، 6التي تقدمت بها شركة ميدي تيليكوم، الكائن مقرها االجتماعي بتجزئة الكولين  6999مارس  99قبولها بتاريخ ب

 ، و التي من خاللها تلتمس:(Michel Paulin)ميشيل بوالن  السيد الطابق الخامس، الدارالبيضاء و املمثلة من طرف مديرها العام

 (Liaisons Louées d’Aboutement-LLA)ذي لحقها من جراء العرض بالجملة للوصالت املؤجرة للربط معاينة الضرر ال -

 لشركة اتصاالت املغرب؛

و ذلك عن  (LLA)أمر شركة اتصاالت املغرب بتعديل الكيفيات التقنية و املالية للعرض بالجملة للوصالت املؤجرة للربط  -

 طريق:

 ؛%50تعريفات تتيح ضمان هامش خام بنسبة  تطبيق، على شركة اتصاالت املغرب، .9

 تطبيق تخفيضات على املدة مماثلة لتلك التي تطبقها شركة اتصاالت املغرب لفائدة زبنائها؛ .6

 ( أسابيع إلى أسبوعين؛92مراجعة آجال معالجة الطلبيات من ستة ) .2

دون زيادة في  (LLA)تضمين خدمة التركيز على مستوى املوقع املركزي في عرض الوصالت املؤجرة للربط  .9

 السعر؛
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يتيح تكرار  Ethernetبوسائط من نوع  (LLA)التنصيص على عرض بالجملة للوصالت املؤجرة للربط  .2

ــلية  ـــ  LAN to » (Local Access Network/Area [LAN])العـــروض بالتفصيل لالتصـــال بين الشـــبكات املحـــ

LAN » لشركة اتصاالت املغرب؛ 

و   (Point de Présence Opérateur-PoP)ن املسافة القصوى لنقطة تواجد املتعهد رفع القيود ع .2

 « LAN to LAN »يغطي جميع أصناف الصبيب  (LLA)التنصيص على عرض للوصالت املؤجرة للربط 

 حضرية؛-لشركة اتصاالت املغرب و املناطق الحضرية و البين

 لبيات؛التنصيص على إجراءات عملياتية مفصلة ملعالجة الط ..

 احترام االلتزام بضمان آجال إعادة تشغيل الوصلة املحددة في الشروط العامة للعرض؛ .1

 (Canal de signalisation)مراجعة إجراءات "خدمة ما بعد البيع" مع التنصيص على قناة للتشوير  .4

الرجوع  منفصلة عن تلك الخاصة بزبناء شركة اتصاالت املغرب: تبادل نقاط االتصال التقنية، مصفوفة

إلى الحوادث العرضية بالنسبة للحوادث التي تتجاوز االلتزامات بجودة الخدمة، مسطرة التقص ي 

 املشترك، ...إلخ

من طرف  (LLA)التنصيص على جزاءات في حالة التأخير و عند عدم توصيل الوصالت املؤجرة للربط  .99

 شركة اتصاالت املغرب؛

ن كل من شركة اتصاالت املغرب و شركة ميدي التنصيص على مسطرة الخبرة )تقص ي مشترك بي .99

تيليكوم( تروم تحديد نسبة مسؤوليات كل متعهد للشبكات العامة للمواصالت في حالة الخالف 

 بخصوص حادث معين؛

نشر الشروط العملياتية الرئيسية )اآلجال و الجزاءات و املميزات التقنية( على مستوى فهرس الربط  .96

 ية.البيني، طبقا ملبدأ الشفاف

رَسلة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بتاريخ 
ُ
َتَوصل بها  6999مارس  99و على مذكرة الجواب على عريضة النزاع، امل

ُ
و امل

َمثلة من طرف 6999أبريل  9بتاريخ 
ُ
، من طرف شركة اتصاالت املغرب، الكائن مقرها االجتماعي بشارع النخيل، حي الرياض، الرباط وامل

دارتها الجماعية، السيد عبدالسالم أحيزون و التي ترفض من خاللها شركة اتصاالت املغرب، جملة و تفصيال، جميع الطلبات رئيس إ

 التي تقدمت بها شركة ميدي تيليكوم، بتحديد خصوصا ما يلي:

لة )الوصالت هي موضوعية و منسجمة مع تلك املتعلقة بخدمات مماث (LLA)الشروط التقنية للوصالت املؤجرة للربط  -

 املؤجرة(؛

 الشروط املالية للوصالت املؤجرة للربط هي ناتجة عن إجراءات تنظيمية للمصادقة على العروض املنظمة. -

بقي على دفوعاتها 6999أبريل  99و على رد شركة ميدي تيليكوم على مذكرة الجواب لشركة اتصاالت املغرب، بتاريخ 
ُ
، و التي من خاللها ت

لشركة اتصاالت املغرب  (LLA)لنزاع مع التأكيد على الطابع التمييزي و غير املوضوعي لعرض الوصالت املؤجرة للربط املضمنة لعريضة ا

ال تستجيب لحاجيات  (LLA)على املستويين التقني و التعريفي و على أن اإلجراءات العملياتية للطلبيات املتعلقة بالوصالت املؤجرة للربط 

 و غير فعالة  بالنظر إلى آجال التفعيل؛ (LLA)ت التدبير العملياتي لطلبا
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خ و على التقرير املنجز من طرف مكتب الخبرة واملعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت الذي تم إرساله إلى طرفي النزاع بتاري

 ؛6999ماي  96

 62و  29أن تقرير الخبرة هذا و املتوصل بهما تباعا بتاريخي و على التعليقات التي أبداها املتعهدان اتصاالت املغرب و ميدي تيليكوم بش

 ؛6999ماي 

 ؛6999يونيو  2و بعد االطالع على محضر فشل مسطرة املصالحة بين شركتي اتصاالت املغرب و ميدي تيليكوم املوقع بتاريخ 

يونيو  69للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بتاريخ  و بعد االطالع على تقرير التحقيق في النزاع املوجه إلى أعضاء لجنة التدبير التابعة

 ؛6999

 حصلت التي املسائل في تتداول  تدبير لجنة اإلدارة مجلس تساعد" أعاله، إليه املشار 69.42 القانون رقم من 22 باملادة عمال إنه حيثو 

 ؛" املذكـور  املجلس من تفويض على بشأنها

ة املصالحة، تبت الوكالة الوطنية لو افي حال فشل مح ، "شار إليه أعالهامل 6...6.92رقم من املرسوم  .9و حيث إنه بموجب املادة 

ف و لتقنين املواصالت في النزاع بقرار صادر عن لجنة التدبير. و يرسل مدير الوكالة تقرير التحقيق في النزاع الذي يتضمن جميع وثائق املل

 ".ار تنفيذي في املوضوع. و يجب أن يكون قرار تسوية النزاع معلالاستنتاجاته إلى رئيس لجنة التدبير قصد اتخاذ قر 

و اعتبارا لنتائج الدراسة املفصلة ملجموع طلبات شركة ميدي تيليكوم و ملجموع الدفوعات التي تقدمت بها شركة اتصاالت املغرب في 

 معرض جوابها؛

 ما سبق أن:و حيث يستنتج م

لشركة اتصاالت املغرب، و باستثناء الحاالت  (LLA)املؤجرة للربط  الشروط املالية للعرض بالجملة للوصالت -

كيلومترات، تتيح ملتعهدي الشبكات  9املرتبطة باملسافات التي تقل عن  Mb/s 99و  1و  2الخاصة بالصبائب 

 العامة للمواصالت األغيار تحقيق هوامش خامة إيجابية مقارنة مع العروض بالتفصيل املعنية لشركة اتصاالت

 املغرب كما تم إبالغ الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بها من طرف هذا املتعهد؛

يتيح للمتعهدين األغيار تكرار العروض بالتفصيل املعنية لشركة  Mb/s 29و  6إدخال صبائب وسيطة ما بين  -

 اتصاالت املغرب بنفس درجة التنوع؛

الطلبات التي تقدمت بها شركة ميدي تيليكوم املتعلقة بمجانية مصاريف تعديل الصبيب و تطبيق تخفيضات  -

عَتبر غير مالئمة و غير معقولة بالنظر إلى 
ُ
مماثلة لتلك التي تطبقها شركة اتصاالت املغرب لفائدة زبنائها ت

ملغرب املتعلقة باإلنصاف و عدم التمييز ال تعني املقارنات الدولية، مع اإلشارة إلى أن التزامات شركة اتصاالت ا

بنية مماثلة لتلك املتعلقة بالخدمات بالتفصيل لشركة  (LLA)بأن تكون للعرض بالجملة للوصالت املؤجرة 

 اتصاالت املغرب؛

طلب شركة ميدي تيليكوم املتعلق بمراجعة آجال معالجة الطلبيات دون مصاريف إضافية و تقليص هذه  -

أسابيع(  2إلى 9ستة أسابيع إلى أسبوعين ُيعَتبر غيَر معقول بالنظر إلى املقارنات الدولية )األجل ما بين اآلجال من 

 ؛(LLA)و مع األخذ بعين االعتبار ملجموع املهام التي ُيَتَعيُن القيام بها من أجل إقامة وصلة مؤجرة للربط 

دي الشبكات العامة للمواصالت األغيار ربط زبنائهم يتيح ملتعه (LLA)الزيادة في مسافة الوصلة املؤجرة للربط  -

 ؛(PoP)ولو في املناطق التي ال يتوفر فيها هذا املتعهد على نقطة تواجد 
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إدخال خدمة التركيز ، ضمن عروض بالجملة األساسية، يمكن أن يحقق، على املديين القريب و املتوسط،  -

باملتعهد الغير و املوقع الخاص بشركة اتصاالت املغرب، اقتصاديات الحجم في توفير  سعات بين املوقع الخاص 

 هذه االقتصاديات يمكن عكسها في التعريفة؛

، يتيح Ethernetبوسائط ذات بروتوكول اإلرسال، املسمى  (LLA)توفير عرض الوصالت املؤجرة للربط  -

الربط البيني للشبكات  للمتعهدين األغيار منافسة العروض بالتفصيل املعنية لشركة اتصاالت املغرب )عروض

 (؛« LAN to LAN »املحلية املسماة 

وضع جزاءات تتعلق بااللتزامات املتعلقة باآلجال و جودة الخدمة يشكل رافعة مهمة من أجل احترام االلتزامات  -

 العملياتية املضمنة في العروض بالجملة لشركة اتصاالت املغرب؛

و تلك املتعلقة بإجراءات الطلبيات و خدمة ما بعد البيع  (LLA)نشر الكيفيات التقنية و العملياتية لعرض  -

 املرتبطة بها يشكل عامال أساسيا لشفافية العروض بالجملة و وضوحها؛

وضع مسطرة مشتركة للخبرة ما بين شركة اتصاالت املغرب و املتعهد الغير يتيح تحديد نسب مسؤولية كل  -

 متعهد في حالة الخالف بخصوص حادث عرض ي معين؛

 و اعتبارا للدروس املستخلصة من أحسن املمارسات الدولية؛

تشكل خدمة ضرورية لتنمية املنافسة في قطاع الخدمات بالتفصيل املوجهة  (LLA)و حيث إن الوصالت املؤجرة للربط 

 للمقاوالت؛

 ،4141 يوليو 10لهذه األسباب، و بعد املداولة بتاريخ 

 تقرر:

 املادة األولى: 

لَزُم شركة ا
ُ
، وصالت ذات صبائب وسيطة ما بين (LLA)تصاالت املغرب بإدراج ضمن عرضها بالجملة للوصالت املؤجرة للربط ت

للصبيب و  %20، بتعريفات تتيح تحقيق هامش خام أدنى بنسبة Mb/s 69و  1و  9، و ال سيما الصبائب ذات  Mb/s 29و  6

  مقارنة مع العرض بالتفصيل املعني لشركة اتصاالت املغرب.

 املادة الثانية:

، يجب أن يتضمن العرض التقني و التعريفي للربط البيني الثابت لشركة اتصاالت املغرب، 6992في أجل أقصاه فاتح يناير 

 ُمَوجه نحو التكاليف.  Ethernetمن نوع  (collecte)، عرضا للجمع (LLA)على مستوى العرض بالجملة للوصالت املؤجرة للربط 

 

 املادة الثالثة:

( أسابيع ملعالجة 92يجب أن ينص العرض التقني و التعريفي للربط البيني الثابت لشركة اتصاالت املغرب على أجل ستة )

 الطلبيات كأجل أقص ى، يكون تجاوزه مصحوبا بجزاءات.
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ن مؤدى عنها م (mode accéléré)يجب على شركة اتصاالت املغرب أن تنص، ضمن العرض بالجملة، على معالجة سريعة 

 رهن اإلشارة. (LLA)أجل وضع للوصالت املؤجرة للربط

 املادة الرابعة:

كعرض أساس ي، موجه نحو التكاليف و  (LLA)يجب أن تقدم شركة اتصاالت املغرب عرض التركيز للوصالت املؤجرة للربط 

تطور وفقا لذلك للسماح ذلك على مستوى نقطة تواجد متعهد الشبكات العامة للمواصالت. يجب على البنية التعريفية أن ت

وفق الصبيب املتواجد من جانب نقطة تواجد املتعهد و الصبيب املتواجد من  (LLA)بتفكيك تعريفة الوصالت املؤجرة للربط 

 جانب الزبون.

 املادة الخامسة:

 ر.كيلومت 999إلى  22املضمن بالعرض بالجملة من  (LLA)ينتقل َحد املسافة القصوى للوصالت املؤجرة للربط 

 املادة السادسة:

على مستوى العرض التقني و التعريفي للربط البيني  (LLA)يجب تحديد اإلجراءات الخاصة بطلبيات الوصالت املؤجرة للربط 

 الثابت لشركة اتصاالت املغرب و تفصيلها في االتفاقية املبرمة بين كل من شركة ميدي تيليكوم و شركة اتصاالت املغرب.

 املادة السابعة:

 حب أن يحدد العرض التقني و التعريفي للربط البيني الثابت لشركة اتصاالت املغرب الكيفيات التالية:ي

 ( ساعات عمل ألجل إعادة تشغيل الخدمة، مصحوبا بجزاء محدد في نسبة 99أجل قصوي من عشر )من  %29

 االشتراك الشهري في حالة تجاوز هذا األجل؛

 شغيل الوصلة خدمة اختيارية  لضمان أجل إعادة ت(GTR) ( ساعات عمل، مصحوبة كذلك بجزاءات 99من أربع )

 في حالة تجاوز هذا األجل؛

  وصف اإلجراءات املتعلقة برفع األعطاب الخاصة بمتعهدي الشبكات العامة للمواصالت، بما فيها وضع التشوير و

 التتبع و كذا تقديم تقرير بشأن التدخل؛

 توصيل الوصالت املؤجرة للربط  عدم الجزاءات في حالة التأخير أو عند(LLA)  من طرف شركة اتصاالت املغرب، على

 من املبلغ الشهري لالشتراك عن كل يوم تأخير، على أن ال يتعدى شهرين من االشتراك. %99أساس نسبة 

 املادة الثامنة:

 ؤجرة للربط ما يلي:من الناحية التعاقدية، يجب أن تتضمن الشروط العامة لالشتراك في خدمة الوصالت امل

  بند يشترط على أنه يجب على كل متعاقد من متعهدي الشبكات العامة للمواصالت أن يتأكد أن إجراءات

تتضمن اختبارات من شأنها التحقق  « Trouble shooting »استكشاف األعطاب و إصالحها الخاصة به أو ما يسمى بـ 

ع تحت مسؤوليته و أن يقدم، في حالة وجود مشكل بوصلة ما، من السير الجيد للوصلة على كل األجزاء التي تق

 نتائج االختبارات للطرف اآلخر. يمكن تحديد هذه املسطرة على مستوى العقد الذي سيربط املتعهدين معا؛
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  إطالق مسطرة للخبرة مشتركة في املواقع املقتسمة )مواقع الزبناء( في حالة وجود صعوبة في تحديد مسؤولية كل

للشبكات العامة للمواصالت بخصوص حادث عرض ي معين، و عندما يتم استنفاذ جميع الطرق و الوسائل متعهد 

األخرى لتحليل الحادث )عدم وجود عيب في الجزء من الوصلة الذي يقع تحت مسؤولية كل متعهد للشبكات 

 العامة للمواصالت(؛

 ة عن تلك الخاصة بزبناء شركة اتصاالت يجب أن تنص مسطرة خدمة ما بعد البيع على قناة للتشوير منفصل

 املغرب من املقاوالت.

 يجب تفصيل هذه الكيفيات و تحديدها بتشاور مع متعهدي الشبكات العامة للمواصالت املعنيين.

 املادة التاسعة:

ُض الطلبات األخرى املقدمة من طرف شركة ميدي تيليكوم.
َ
رف

ُ
 ت

 املادة العاشرة:

ين املواصالت مختلف العروض التقنية  العملياتية و التعريفية املنصوص عليها في هذا القرار و تبت تدرس الوكالة الوطنية لتقن

 فيها.

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

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

 املمارسات الدولية في هذا املجال.

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

 املادة الحادية عشر:

ملواصالت تنفيذ هذا القرار، الذي يبلغ إلى األطراف املعنية و ينشر على املوقع يسند إلى املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين ا

 اإللكتروني للوكالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


