قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 18/01
صادر في  21من رمضان  06( 1439يونيو )2018
يقض ي بتحديد الئحة األسواق الخاصة للمواصالت لفترة ثالث سنوات
)الجريدة الرسمية عدد  10 – 6707شتنبر (2018
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املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،
 بناء على القانون رقم  24.96املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.162بتاريخ 2ربيع اآلخر  7( 1418أغسطس  ،)1997كما وقع تغييره وتتميمه؛
 وعلى املرسوم رقم  2.97.1025الصادر في  27من شوال  25( 1418فبراير  )1998املتعلق بالربط البيني لشبكاتاملواصالت ،كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املاد  15منه؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  01.16الصادر في  05أبريل  2016بتغيير وتتميمالقرار رقم  05.10الصادر في  11غشت  ،2010القاض ي باعتماد املبادئ التوجيهية املطؤطر لدراسة العروض
التعريفية ملتعهد الشبكات العامة للمواصالت من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت؛
 وعلى االستشار التي أعلنتها الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت لدى متعهد الشبكات العامة للمواصالت املشارٍاليهم الحقا ب "املتعهدين" ،بتاريخ  28دجنبر  ،2017حول الئحة األسواق الخاصة لخدمات املواصالت لفتر
جديد من ثالث ( )03سنوات ومطؤشرات تقييم النفوذ قصد تعيين املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا في
األسواق الخاصة وااللتزامات املطبقة؛

 -Iاإلطار القانوني :
تنص املاد  15من املرسوم رقم  2.97.1025املتعلق بالربط البيني لشبكات املواصالت ،كما وقع تغييره وتتميمه على ما

يلي ..." :بالنظر خاصة إلى عوائق تنمية منافسة فعلية ،تحدد الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت األسواق الخاصة ذات
مواصفات يمكن أن تبرر فرض قواعد خاصة.
تحدد الئحة األسواق الخاصة بعد استشار املتعهدين املعنيين .ويتم قيد سوق معينة ضمن هذه الالئحة ملد أقصاها
ثالث سنوات ،وتتم مراجعته بمبادر من الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت عندما يبرر تطور تلك السوق ذلك .وفي
جميع الحاالت ،عند نهاية أجل ثالث سنوات.
تحدد الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بعد استشار متعهد الشبكات العامة للمواصالت االلتزامات املتعلقة بتوفير
الخدمات من طرف املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا في سوق معينة وكذا الشروط التقنية والتعريفية لتوفير هذه
الخدمات وذلك بعد تبرير هذه االلتزامات والشروط".
وبموجب هذه األحكام ،تحدد الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت الئحة األسواق الخاصة للمواصالت.
في إطار تفعيل هذه األحكام ،باشرت الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،منذ شهر يونيو  ،2017بتنسيق مع استشار
متخصص ،جملة من الدراسات وتبادل املعلومات مع متعهد الشبكات العامة للمواصالت ،قصد تحديد الئحة
األسواق الخاصة برسم الثالث السنوات القادمة.
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وعلى إثر هذه الدراسات واالجتماعات املنعقد مع كل واحد من املتعهدين الشاملين ،تم توجيه لفائدتهم استشار ،
بتاريخ  28دجنبر  ،2017همت املقترحات املتعلقة ب:
 الئحة األسواق الخاصة على مدى ثالث سنوات واملنهجية املتبعة لتحديد هذه األسواق؛
 دراسات قابلية االستبدال ()substituabilité؛
 املطؤشرات التي سيتم استخدامها لدراسة نفوذ املتعهدين في هذه األسواق الخاصة؛
 االلتزامات املطبقة بحسب السوق املعنية.

 - IIاالستشارة املعلنة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت:
 1.IIاألسواق الخاصة للمواصالت :
وجهت الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت إلى املتعهدين ،قصد إبداء الرأ  ،الئحة (أنظر الجدول التالي) باألسواق
الخاصة لخدمات املواصالت ،معتمد في ذلك على تحليل قابلية االستبدال ومطؤشرات تحليل التنافسية.
الئحة األسواق الخاصة املقترحة للفترة املقبلة

الئحة األسواق الخاصة موضوع القرار رقم 14/13
الصادر في  24نونبر 2014
سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة ،بما فيها التنقل سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة ،تتعلق بخدمات
املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة (بما في ذلك التنقل املحدود)
املحدود
املقدمة من طرف املتعهدين املرخص لهم لهذا الغرض بالنظر
للتراخيص املمنوحة لهم.
سوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة ،تتعلق
سوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة
بخدمات املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة املقدمة من طرف
املتعهدين الحائزين على تراخيص لتوفير خدمات الهاتف
املتنقل.
سوق خدمة الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة سوق خاصة يقترح حذفها.
املتنقلة
سوق الجملة للولوج إلى البنيات التحتية املادية املكونة سوق الجملة للولوج للحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية
السلكية ،تتعلق بخدمات الولوج املاد إلى الحلقة املحلية
للحلقة املحلية السلكية
والحلقة املحلية الفرعية (تقسيم كلي أو جزئي للحلقة املحلية)
والولوج ٍالى البينة التحتية للهندسة املدنية للحلقة املحلية.
ويشمل أيضا خدمات الولوج املشغل إلى الحلقة املحلية
السلكية كالولوج االفتراض ي )ٍ (VULAالى الحلقة املحلية الفرعية
والولوج ٍإلى عروض بالجملة مشغلة للتجميع الجهو أو
والوطني (السيل الرقمي الجهو أو الوطني ،الكلي أو الجزئي).
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ويجب أن تسمح الخدمات املتعلقة بهذه السوق بتطوير
املنافسة في هذه السوق وتضمن االستبدال املطلوب.
سوق الجملة للولوج إلى البينات التحتية للهندسة املدنية سوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية للهندسة املدنية ،يتعلق
بمجموع البنيات التحتية للهندسة املدنية ،تحت أرضية أو
هوائية ،تغطي مجموع مكونات الشبكات (الحلقة املحلية،
شبكات التجميع ،أو الشبكات األساسية ) )(Backboneعلى كامل
التراب الوطني.
سوق الجملة للوصالت املطؤجر للجزء الحضر والبين-حضر
سوق الجملة للوصالت املطؤجر
للربط الثابت ،الذ يشمل خدمات الربط للتجميع و/أو للنقل
البين-حضر املستعمل من طرف املتعهدين لتتميم شبكاتهم
األساسية وتلك الخاصة بالتجميع .ويتعلق األمر بخدمات
بالجملة موجهة لتمرير كل أنواع التدفقات الناتجة ،خصوصا،
عن خدمات التقسيط للمتعهدين .ويدخل في هذه الفئة
الوصالت املطؤجر املخصصة للمتعهدين ( .)LLOويمكن أن
تنضاف إلى ذلك خدمات بالجملة أخرى ،بصبيب عالي أو
بواسطة أنواع مختلفة من الوسائط.
سوق الجملة للجزء الطرفي للربط الثابت :يتعلق األمر بخدمات
إنهاء الربط الثابت املوجه لربط مواقع الزبناء (مقاوالت)... ،
التي تستعمل مختلف أنواع السيل (الصوت ،األنترنيت،
وصالت املعطيات .)... ،ويجب أن تتميز هذه الخدمات
بمواصفات محدد ومتنوعة ،خصوصا ،من حيث التشعب
واالمتداد ) (capillaritéوالصبيب والوسائط .ويدخل في هذه
الفئة الوصالت املطؤجر للربط (.)LLA
سوق التقسيط لألنترنيت الثابت ،وتشمل:
-- سوق التقسيط للولج ٍالى األنترنيت الثابت ) (ADSLاملوجه
لألخشخا الذاتيين املقيمين ) (résidentielsذ الصبيب
العالي والعالي جدا؛
 سوق التقسيط للولوج ٍالى األنترنيت الثابت ) (ADSLاملوجه
لغير األخشخا الذاتيين املقيمين ) (non résidentielsذ
الصبيب العالي والعالي جدا.
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 .2.IIمؤشرات تقييم نفوذ املتعهدين:
استشارت الوكالة ،أيضا ،متعهد الشبكات العامة للمواصالت حول املطؤشرات الكمية والكيفية التي ستأخذها بعين
االعتبار في تقييم نفوذ املتعهدين ،حيث أوصت بتحديد سقف افتراض النفوذ ما بين  %20و %40وكذا اختبارات
للحساسية بالنظر الى املطؤشرات الكيفية التالية:
 حجم املطؤسسة والبنية املالية ورقم املعامالت وحظير الزبناء و/أو حجم الحركة؛
 التكامل العمود للمتعهد؛
 التجربة في السوق والتقدم أو التفوق التكنولوجي؛
 وجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات الحجم؛
 مراقبة بنية أساسية أو وسائل الولوج إلى املستعمل النهائي أو هما معا؛
 وجود تكاليف غير قابلة لالسترداد؛
 احتمال هيمنة املتعهد على سوق املنبع تعزز وضعيتها املهيمنة على سوق املصب؛
 وجود أرباح عالية غير طبيعية؛
 غياب منافسة محتملة.

 .2.IIالحلول املقترحة لكل سوق خاصة:
أوصت االستشار باعتماد حلول يمكن ٍاجمالها كالتالي:
السوق الخاصة املقترحة
سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة

-

-

سوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة

-

-
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الحلول املقترحة
نشر عرض تقني وتعريفي مصادق عليه من طرف الوكالة
الوطنية لتقنين املواصالت.
توجيه التعريفات نحو التكاليف.
عدم التمييز.
مسك محاسبة تفصيلية.
التزامات خاصة بسوق املصب للتقسيط في ٍاطار املبادئ
التوجيهية املطؤطر لدراسة العروض التعريفية للمتعهدين من
طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.
نشر عرض تقني وتعريفي مصادق عليه من طرف الوكالة
الوطنية لتقنين املواصالت.
توجيه التعريفات نحو التكاليف ،مع األخذ بعين االعتبار ضرور
املرور تدريجيا لطريقة التكاليف املتزايد على املدى
البعيد) (CILTوذلك ،ابتداء من .2021/2020
عدم التمييز.

صفحة  5على 19

 مسك محاسبة تفصيلية. التزامات خاصة بعدم االستبعاد من سوق املصب للمكاملاتاملنتهية بالشبكة املتنقلة ،في ٍاطار املبادئ التوجيهية املطؤطر
لدراسة العروض التعريفية للمتعهدين من طرف الوكالة
الوطنية لتقنين املواصالت.
سوق الجملة للولوج إلى الحلقة املحلية والحلقة  -االحتفاظ بااللتزامات الحالية.
املحلية الفرعية السلكية
سوق الجملة للولوج إلى البينة التحتية للهندسة  -االحتفاظ بااللتزامات الحالية.
املدنية
سوق الجملة للجزء الحضر وما بين-الحضر
للربط الثابت

سوق الجملة للجزء الطرفي للربط الثابت

ْ
سوق التقسيط لألنترنيت الثابت

 تفعيل عرض للسعات (الوصالت املطؤجر للمتعهدين  )LLOعلىاملستوى الوطني ،ذات وسائط من نوعي  SDHو ،Ethernetموجه
نحو التكاليف.
 تفعيل عرض للولوج ٍالى األلياف البصرية غير املشغلة في بعضالبنيات التحتية القائمة ،بتعريفة معقولة وغير مفرطة.
 التزامات متماثلة بالنسبة للمتعهدين الذين يديرون مناطقخاصة .وتهدف هذه االلتزامات إلى توفير عرض تقني وتعريفي
للولوج ٍالى البنيات التحتية ،بتعريفات معقولة وغير مفرطة.
 التزامات غير متماثلة بالنسبة للمتعهد الذ يمارس نفوذا فيمايتعلق خصوصا ب :
 تفعيل عرض ،موجه نحو التكاليف ،للجزء الطرفي للسعة
(وصالت مطؤجر للربط  )LLAعلى املستوى الوطني
بواسطة الوسائط البينية من نوعي  SDHو.Ethernet
 تفعيل عروض السيل الرقمي خاصة باملقاوالت.
 توجيه تعريفات عروض السعة نحو التكاليف.
شروط خاصة في ٍاطار املبادئ التوجيهية املطؤطر لدراسة العروض
التعريفية للمتعهدين من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.

 .IIIمالحظات متعهدي الشبكات العامة للمواصالت بشأن االستشارة:
قام املتعهدون الثالثة" ،اتصاالت املغرب" و"ميد تيلكوم" و"وانا كوربوريت" ،كل على حد  ،بإبداء مالحظاتهم حول
عناصر االستشار املشار ٍاليها أعاله.
وتلخص في هذا القرار فقط املالحظات املرتبطة بموضوع االستشار .
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 .1. IIIمالحظات اتصاالت املغرب:
يمكن ٍاجمال املالحظات املعبر عنها من طرف اتصاالت املغرب كما يلي:

 .1.1. IIIبشأن األسواق الخاصة املقترحة:
 بالنسبة لسوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة والشبكة الثابتة ،تعتبر اتصاالت املغرب بأن خدمة املكاملات
الصوتية املنتهية بالشبكة الثابتة والشبكة املتنقلة ،لكل متعهد ،تشكل ،بحد ذاتها ،أسواقا خاصة بعدد
متعهد الشبكات الثابتة ومتعهد الشبكات املتنقلة الذين هم قابلون للمراقبة املسبقة.
 بالنسبة لسوق الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة املتنقلة ) ،(SMSتطؤيد اتصاالت املغرب حذف هذه
السوق.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج الى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية ،تعتبر اتصاالت املغرب أن
توفير ،بالجملة ،خدمة الولوج الى كل من الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية النحاسية والحلقة املحلية
والحلقة املحلية الفرعية البصرية غير قابل لالستبدال.
بحسب اتصاالت املغرب ،فإن الولوج إلى الحلقة املحلية البصرية ال يعتبر سوقا خاصةٍ ،اذ أن األمر يتعلق
بسوق ناشئة وبدون حواجز للولوج اليها.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج إلى البنيات التحتية للهندسة املدنية ،لم تبد اتصاالت املغرب أ مالحظات
بهذا الشأن.
 بالنسبة لسوق الجملة للربط الثابت ،ال تطؤيد اتصاالت املغرب توسيع نطاق سوق الوصالت املطؤجر ليشمل
عروض األلياف البصرية ) (FOغير املشغلة املوجهة ٍالى املتعهدين/املطؤسسات (الجزء الطرفي) ،وكذا تطبيق
التزامات غير متماثلة بالنسبة لهذه السوق.
فبحسب اتصاالت املغربٍ ،فان أهمية أسواق الجملة لخدمات الربط الثابت ،وخاصة األجزاء الحضرية
والبين-حضرية غير مطؤكد  ،إضافة ٍالى عدم أهمية األخذ بعين االعتبار الجزء الطرفي باأللياف البصرية.
وتعتبر اتصاالت املغرب أنه يجب تأمين الولوج ٍالى الزبون ،سواء بالوسائل الذاتية للمتعهد أو من خالل
الهندسة املدنية القائمة ،عند االقتضاء .ويمكن النظر في مسألة الولوج عبر األلياف البصرية بالنسبة للحاالت
الخاصة باملناطق الحر الخارجية ) (Offshoreوفق تعريفة موجهة نحو التكاليف قصد تمكين طرح عروض
قابلة للمماثلة بهذه املناطق ،على غرار العروض السارية.
 بالنسبة لسوق التقسيط للولوج ٍالى األنترنيت الثابت ،تعتبر اتصاالت املغرب بأن تدابير التنظيم التي تم تفعيلها
في أسواق الجملة (وخاصة سوق الولوج إلى الحلقة املحلية النحاسية وسوق الولوج إلى البنيات التحتية
للهندسة املدنية) تسمح ،بحسبها ،بالولوج الكامل لسوق التقسيط لخدمة  ADSLويجب اعتبارها كافية.
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 .2.1. IIIبشأن مؤشرات تقييم النفوذ:
تعتبر اتصاالت املغرب بأنه يتعين اعتماد مطؤشر كمي واحد لكل سوق.

 .3.1. IIIبشأن الحلول املقترحة بالنسبة لكل سوق خاصة:
أفادت اتصاالت املغرب باملالحظات التي يمكن تلخيصها كالتالي:
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة الثابتة :يجب أال تهم االلتزامات سوى بسوق الجملة وليس
بسوق التقسيط.
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة :ليس هناك حاجة لاللتزامات الخاصة بعدم
االستبعاد من سوق املصب للمكاملات املتنقلة.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية :ال يمكن أن تشمل
االلتزامات ٍاال الحلقة املحلية النحاسية.
 بالنسبة لسوق الجملة للجزء البين-حضر للربط الثابت :تعتبر اتصاالت املغرب بأن فرض التزام غير متماثل
بالنسبة لأللياف البصرية غير املشغلة (البين) الحضرية غير مبرر ،ذلك أنها تخص سوقا ناشئة بدون حواجز
للولوج.
 بالنسبة لسوق الجملة للجزء الطرفي للربط الثابت:
-

إن مفهوم االلتزامات غير املتماثلة داخل منطقة يوجد بها متعهد واحد تم تكليفه بنشر شبكة اتصاالت
غير مفهوم ،ذلك أن هذا املتعهد مهيمن بداخل هذه املنطقة .وبالتالي ،فإن التزاماته ال يمكن ٍاال أن تكون
غير متماثلة والولوج ٍالى البنيات التحتية للهندسة املدنية متاح بشكل منهجي.

-

ال يبدو مفهوم "التعريفة املعقولة وغير املفرطة" مالئما لحالة يتعذر معها نشر بنية تحتية بديلة .يجب أن
تكون تعريفات الجملة موجهة نحو التكاليف وأن تكون عروض التقسيط قابلة للمماثلة.

 بالنسبة لسوق التقسيط للولوج إلى األنترنيت الثابت :بحسب اتصاالت املغربٍ ،اذا أرادت الوكالة الوطنية
لتقنين املواصالت اعتبار هذه األسواق كأسواق مالئمة بالنظر ٍالى تقنين قطاعي ،فإنه يتوجب عليها أن:
-

توضح االلتزامات التي تعتزم تطبيقها على املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا؛

-

تعلل االلتزامات املحدد وتتأكد من تناسبها ،خصوصا عندما تنضاف ٍالى التزامات أخرى مفروضة على
أسواق الجملة القبلية.

 .2. IIIمالحظات ميدي تيلكوم:
يمكن إجمال املالحظات التي عبرت عنها ميد تيليكوم كما يلي:
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 .1.2. IIIبشأن األسواق الخاصة املقترحة:
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة الثابتة ،تتبنى ميد تيلكوم االقتراح الذ يهم سوقا إجمالية
للمكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة وتلح على أن التحليل يجب أن يكون مرفقا بدراسة حول سوق املكاملات
الثابتة بالتقسيط ومدى تأثير كل متعهد في هذه السوق.
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة :تتبنى ميد تيلكوم االقتراح الذ يهم سوقا
إجمالية للمكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة وتعتبر أن تحليل سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة يجب أن
يكون مرفقا بدراسة حول سوق املكاملات املتنقلة بالتقسيط ومدى تأثير كل متعهد في هذه السوق وذلك،
بغض النظر عن الحلول األخرى املتخذ حاليا من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.
 بالنسبة لسوق الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة املتنقلة ،أثارت ميد تيلكوم ضرور االستمرار في
املراقبة القبلية لتعريفات الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة املتنقلة وتطؤيد البقاء على الوضع الراهن.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية ،تعتبر ميد تيلكوم أن
تحديد السوق يجب أن يشمل ٍانشاء معدات  ،MSANحيث ٍان هيكل هذه األخير  ،وعلى عكس معدات
 ،DSLAMيمكن أن يتحمل أنواعا أخرى من الوسائط البينية ).(Ethernet, VDSL, FTTx
تقترح ميد تيلكوم اعتبار البنايات كمناطق مخصصة بالنظر ٍالى الصعوبات التي تعترض املتعهدون البدالء
للولوج ٍاليها.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج إلى البنيات التحتية للهندسة املدنية ،تطؤكد ميد تيلكوم على ضرور ٍادماج
خدمات الولوج ٍالى الجزء الطرفي من أجل الربط باأللياف البصرية للبنايات (بما في ذلك منشآت تمرير
وتصريف والولوج إلى غرفة البنايات.
 بالنسبة لسوق الربط الثابت ،تشير ميد تيلكوم إلى أنه ال يمكن تشبيه العروض من نوع )(IP-VPN
و) (LAN2LANبالوصالت املطؤجر  ،بحسب مفهوم املرسوم رقم  2-97-1027الصادر في  25فبراير .1998
 فيما يخص املناطق املخصصة ،تعتبر ميد تيلكوم أن تعريفات الجملة في هذه املناطق ينبغي أن تسمح
للمتعهدين املنافسين بتحقيق هامش ربح ال يقل عن  35%وال يجب أن تطؤد ٍالى ٍاقرار عروض بالتقسيط
بتعريفات عالية في هذه املناطق مقارنة مع ما هو معمول به في باقي التراب الوطني.
 بالنسبة لسوق التقسيط للولوج إلى األنترنيت الثابت ،توضح ميد تيلكوم أن تكنولوجيا األلياف البصرية إلى
غاية املنزل أو ما يعرف بالنجليزية بـ  ،FTTHوبالرغم من كونها سوقا ناشئة ،يجب أن تدرج ضمن نطاق السوق
املالئمة للولوج ٍالى األنترنيت الثابت ذ الصبيب العالي والعالي جدا في أفق  .2020وبحسب ميد تيلكوم ،فإنه
من املمكن أن تتوفر اتصاالت املغرب على شبكة للهندسة املدنية عالية التشعب والتمدد ،تسمح ،حاليا بربط
وتغطية زبناء خدمة  ADSLويمكن ٍاعاد استعمالها ،بسهولة ،لربط زبناء خدمة .FTTH
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 .2.2. IIIبشأن مؤشرات تقييم النفوذ:
أشارت ميد تيلكوم إلى املالحظات التي يمكن إجمالها كالتالي:
 األخذ بعين االعتبار املسافات الكلية للوصالت املطؤجر التي تم نشرها كمعيار لتحليل النفوذ بالنسبة ألسواق
السعات.
 اعتماد ،كعتبة كمية لدراسة النفوذ ،نسبة ما بين  34%و 50%عوض النسبة ما بين  25%و 40%املقترحة
في االستشار .
فحصة سوق تقل عن  34%تقتض ي بأن املتعهد ال يفترض أن يمارس نفوذا مطؤثرا؛ ذلك أن أخذ املطؤشرات
الكيفية بعين االعتبار يمكن أن يطؤد  ،استثناءٍ ،الى استنتاج مغاير.
أما حصة سوق تزيد أو تساو نسبة  34%وتقل عن نسبة  ،50%فإنها يمكن أن تطؤد ٍالى استنتاج نهائي
حول النفوذ بحسب املطؤشرات الكيفية.
أما إذا كانت حصة سوق تزيد أو تساو نسبة  ،50 %فإنها تقتض ي بأن املتعهد يمارس نفوذا؛ ذلك أن أخذ
املطؤشرات الكيفية بعين االعتبار يمكن أن يطؤد ٍالى استنتاج مغاير.
 األخذ بعين االعتبار ،بالنسبة لسوق املكاملات املتنقلة ،حصة الحركة الهاتفية خارج الشبكة ) (Off-netبالنسبة
لحجم الحركة الصادر للمتعهد املعني ووزن تكاليف الربط البيني على رقم معامالته بالنسبة لحجم الحركة
الصادر وكذا حصته من السوق سواء من حيث الحجم أو الحركة.
 بالنسبة للمطؤشرات الكيفية ،فإنه يقترح أخذ بعين االعتبار مطؤشر  EBITDAللمتعهدين ووزن نفقاتهم
االستثمارية ) (CAPEXعلى  EBITDAومقارنتهما من أجل قياس قدراتهم على االستثمار.
 حسب ميد تيلكوم ،تشكل خدمات االتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع  VSATجزءا من السوق
الثابتة على غرار التكنولوجيات األخرى .وتقترح ميد تيلكوم أخذ املطؤشرات الكمية لخدمات من نوع VSAT
بعين االعتبار.
 ال يقترح أخذ املطؤشرات الكمية لسوق التقسيط لألنترنيت املتنقل بعين االعتبار بالنسبة لسوق الجملة لألجزاء
الحضرية وما بين-حضرية.

 .3.2. IIIبشأن الحلول املقترحة بالنسبة لكل سوق خاصة:
أفادت ميد تيلكوم باملالحظات التي يمكن ٍاجمالها كما يلي:
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة ،تعتبر ميد تيلكوم أن تطبيق طريقة  CILTسيطؤد
ٍالى تخفيض مهم للتكاليف الحالية لنهاء املكاملات بالشبكة املتنقلة .وتقترح ميد تيلكوم اعتماد منهجية
استرجاع تكاليف الربط البيني في أفق .2021/2020
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 بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية ،تطؤيد ميد تيلكوم
االلتزامات املقترحة في االستشار .

 .3. IIIمالحظات وانا كوربوريت:
يمكن إجمال املالحظات املعبر عنها من طرف وانا كوربوريت كما يلي:

 .1.3. IIIبشأن األسواق الخاصة املقترحة:
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة ،تتبنى وانا كوربوريت االقتراح الذ يهم سوقا
إجمالية للمكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة.
 بالنسبة لسوق الرسائل النصية القصير  ،تطؤيد وانا كوربوريت البقاء على هذه السوق وذلك ،لغاية الحفاظ
على تنظيم تعريفات الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة املتنقلة.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية ،تعتبر وانا كوربوريت أن
ٍادراج الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية (النحاسية أو بالليف البصر ) ضمن هذه السوق
ضرور لبلوغ هدف منافسة حاد وفعلية في السوق الالحقة للولوج ٍالى األنترنيت الثابت.
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج إلى البنيات التحتية للهندسة املدنية ،ينبغي إدراج الجزء املتعلق بالهندسة
املدنية للولوج في هذه السوق املطابق ملجموع مكونات الشبكات (الحلقة املحلية أو التجميع أو الشبكات
األساسية).
 بالنسبة لسوق الربط الثابت ،تعتبر وانا كوربوريت أنه من الضرور ٍادراج خدمات من نوع  IP-VPNذات
الصبيب املضمون والوصالت املطؤجر ضمن هذه السوق .وتشير وانا كوربوريت إلى أنه من الضرور  ،بالنسبة
للجزء الطرفي للربط الثابت ،إدراج خدمات الولوج لفائد الزبناء املقيمين ) (résidentielsفي املناطق
املخصصة وخدمات الولوج لفائد املهنيين/املقاوالت الجد صغير ) (TPEاملتواجد باملناطق املخصصة.
 بالنسبة لسوق التقسيط للولوج الى األنترنيت الثابت ،تطلب وانا كوربوريت إعاد النظر في تسمية السوق
املقترحة وتوضيح بأنها تشمل الولوج إلى األنترنيت ذ الصبيب العالي والعالي جدا (نحاس ي وعبر األلياف
البصرية) .فحسب وانا كوربوريت ،يجب أن تشمل هذه السوق بالتقسيط خدمات تعتمد فقط على شبكة
سلكية.

 .2.3. IIIبشأن مؤشرات تقييم النفوذ:
تعتبر وانا كوربوريت أنه يجب على الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أن تقوم بترتيب األولويات بالنسبة للمعايير الكمية
بشكل يعكس درجة أهمية كل مطؤشر ،وأن تستعمل بشكل منهجي (وبدون تقييد) ،مجموع املعايير الكيفية املقترحة.

 .3.3. IIIبشأن الحلول املقترحة لكل سوق خاصة:
قرار رقم 18/01

صفحة  11على 19

قامت وانا كوربوريت بتقديم مالحظات يمكن إجمالها كما يلي:
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة الثابتة :تعتبر وانا كوربوريت أن التحول نحو تعريفة معتمد
على طريقة ( )CILTأمرا ضروريا.
 بالنسبة لسوق املكاملات الصوتية املنتهية بالشبكة املتنقلة :تعزيز التدابير الحالية ما دامت املكاملات املنتهية
بالشبكة ليست موجهة كلها نحو طريقة .CILT
 بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية :يجب إعاد النظر في الحلول
املتخذ من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،لتنظيم أسواق الجملة وأسواق التقسيط للولوج
لألنترنيت ذ الصبيب العالي ،حتى تسمح بالتأكد من غياب فعلي لكل استعمال للمقص التعريفي ( ciseau
 )tarifaireعلى مستوى عروض التقسيط وعروض الجملة التصاالت املغرب من شأنها كبح ظهور منافسة
حقيقية في سوق الهاتف الثابت .بحسب وانا كوربوريت ،يجب أن يكون التنظيم غير متماثل وموجه بشكل
حقيقي نحو التكاليف ،لفائد كل أنواع عروض الجملة باأللياف البصرية ،بالنسبة للولوج للبنيات التحتية
للهندسة املدنية كما هو منصو

عليه في املبادئ التوجيهية الخاصة ب ( )FTTHوكذلك بالنسبة للولوج إلى

عروض الوصالت باأللياف البصرية املعتمة وتقاسم الجزء الطرفي لشبكات األلياف البصرية.
 فبما يخص سوق الجملة للولوج للبنية التحتية للهندسة املدنية ،تعتبر وانا كوربوريت أنه هناك استمرار
لوجود صعوبات تعترض املتعهدين البدالء في الولوج لهذه البنيات التحتية.
 بالنسبة لسوق الجملة للجزء الحضر وما بين-الحضر للربط الثابت ،تعتبر وانا كوربوريت بأن التعريفة
املوجهة نحو التكاليف التاريخية يجب أن تفرض على املتعهد املعين كمتعهد يمارس نفودا مطؤثرا .وفيما يخص
تفعيل عرض للولوج إلى األلياف البصرية غير املشغلة ،تعتبر وانا كوربوريت بأن هذا الحل يجب أن يكون
مقرونا بتعريفة موجهة نحو التكاليف التاريخية وبالتزام عدم التمييز.
 بالنسبة لسوق الجملة للجزء الطرفي للربط الثابت ،فإن تقييم تعيين املتعهد الذ يمارس نفوذا مطؤثرا في
السوق يجب ،حسب رأ وانا كوربوريت ،أن يتم بناء على مجموع التراب وبصور مستقلة عن املناطق الخاصة.
ويجب أن تكون التعريفات املطبقة موجهة نحو التكاليف التاريخية.
 بالنسبة لسوق التقسيط للولوج إلى األنترنيت الثابت ،تعتبر وانا كوربوريت أن هذه السوق تخص األنترنيت
الثابت ذ الصبيب العالي والعالي جدا.

 .IVتحليل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت على إثر االستشارة:
 .1 .IVبشأن األسواق الخاصة:
قامت الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بتحليل معمق للمقترحات واملالحظات املتوصل بها ،وبدراسة الحجج املقدمة
من طرف املتعهدين .كما تم تبادل العديد من املراسالت حول هذه املواضيع.
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وعلى إثر هذه التحليالت ،وأخذا بعين االعتبار للمعايير املعتمد على املستوى الدولي لتقييم أهمية األسواق الخاصة
قصد إخضاعها لتنظيم قبلي ) ،(Régulation ex-anteواعتبارا لخصوصيات وملبدأ عدم التماثل التي تميز قطاع
االتصاالت باملغرب ،تقترح الوكالة اعتماد األسواق الخاصة بناء على املعايير التالية:
 وجود حواجز عالية وغير مطؤقتة أمام الولوج بغض النظر عن طبيعتها االقتصادية أو الهيكلية أو غيرها؛
 بنية السوق ال تدل على حدوث تطور نحو حالة من املنافسة الفعلية؛
 عدم قدر قانون المنافسة ،لوحده ،على إيجاد حلول لالختالالت التي تمت معاينتها في السوق المعنية.

 .1 .1 .IVسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة:
يتضح أنه من الضرور البقاء على سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة (بما في ذلك التنقل املحدود) طاملا أن النضج
التنافس ي للسوق الثابتة لم يتحقق بعد ،وأن قانون املنافسة ،لوحده ،غير كاف ليجاد حلول لالختالالت التي تعرفها
هذه السوق.
وتطابق هذه السوق خدمات املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة املقدمة من طرف املتعهدين املرخص لهم بذلك.
 .2 .1 .IVسوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة:
تطابق هذه السوق خدمات املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة التي يوفرها املتعهدون الحائزون على تراخيص لتقديم
الخدمات الهاتفية املتنقلة ،إذ أن إنهاء املكاملة يعتبر بمثابة خدمة ولوج متبادلة ،تطؤد إلى تحويالت مالية بين املتعهدين
التي تشكل في نفس الوقت نفقات وعوائد بالنسبة لكل متعهد.
ً
ً
مسبقاً ،
نظرا ألن سوق التقسيط املرتبطة بها،
ال تزال سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة سوقا تتطلب تنظيما
وعلى الرغم من املنافسة الظاهرية القوية التي تعرفها ،لم تصل بعد إلى مرحلة النضج املالحظة على املستوى الدولي،
بالنسبة لكل الفاعلين حيث ال تزال هده السوق تعاني من أوجه القصور على الرغم من تناقصها التدريجي في السنوات
األخير .
كما أن قانون املنافسة ،لوحده ،لن يكون كافيا لعالج أوجه القصور التي لوحظت في هذه السوق .ونتيجة لذلك ،فإنه
يجب البقاء على التنظيم املسبق ،سواء على مستوى سوق الجملة أو سوق التقسيط.
من جهة أخرى ،فإن قطاع سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة ،في مجمله وبجميع مكوناته ،وبالنظر إلى النتائج
املسجلة منذ عام  12016وإلى غاية اآلن ،ينذر بظهور اختالالت سيكون من الضرور تتبعها خالل هذه الفتر  ،موضوع
هذا القرار ،من أجل تقديم الحلول الضرورية ،عند االقتضاء ،وفقا للنصو

التنظيمية املعمول بها.

 1وال سيما بعد البدء في تسويق الخدمات املقدمة من طرف شبكات االتصاالت من الجيل الرابع.
قرار رقم 18/01

صفحة  13على 19

 .3.1. IVسوق الرسائل النصية القصيرة :
بالنظر إلى األخطار املحتملة التي قد يشكلها ،في الوقت الحالي ،حذف هذه السوق الخاصة ،وتأثير ذلك على الشروط
التقنية والتعريفية للولوج لهذه الخدمة ولغيرها من الخدمات ،فإنه يقترح البقاء على هاته السوق ،كتدبير وقائي في
إطار التنظيم القبلي للسوق .وسيتم تأمين تتبع هذه السوق ،بالنظر إلى تأثير هذه الخدمة على تطبيقات أخرى متداولة.

 .4.1.IVسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة والحلقة املحلية الفرعية السلكية:

ً
نظرا للحاجة إلى تطوير الصبيب العالي والعالي جدا ،فإن تقسيم الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية ينبغي أن
ً
يستجيب ،جزئيا ،لهذه االحتياجات .كما أن إمكانية االستبدال ما بين عروض " الصبيب العالي " و " الصبيب العالي
ً
جدا" هي إمكانية استبدال محققة ،وال سيما بسبب العناصر التالية:
-

قرب الشبكات بدرجة معينة ،ناتج عن:
ً
عموما إلى توصيل األلياف البصرية إما على مستوى نفس عقد الربط مثل
 هندسة الشبكات ،التي تطؤد
الحلقة النحاسية ،أو على مستوى عقد ربط مخصصة ()NRO؛
 الوسائط البينية املتشابهة (وسائط بينية من نوع )Ethernet؛
 ضرور تمديد وتوصيل شبكة التجميع على مستوى عقد الربط.

-

االستمرارية في تنامي الصبيب بين تقنيات النحاس و .FTTHفي الواقع ،تغطي التقنيات خدمات من نوع ADSL
ً
و ADSL2+و VDSLواأللياف البصرية وصوال إلى املبنى أو إلى غاية املشترك ،مع معدل صبيب متزايد باستمرار
( 20ميغابايت/ثانية لـ  50 ،ADSL2 +ميغابايت/الثانية لـ  VDSLوأكثر من  100ميغابايت/ثانية لأللياف
البصرية).

-

سلسلة متصلة من الصبيب للمستعمل من عامة الجمهور ما بين  ADSLو VDSLوالليف البصر  ،مما يطؤد
إلى قدر معين من إمكانية االستبدال بالنسبة للطلب.

-

إمكانية تحويل مشترك في خدمة  ADSLإلى مشترك في األلياف البصرية بسبب املعرفة املسبقة لهذا املشترك،
واحتياجاته من خدمات االتصاالت ورغبته "الطبيعية" في الرفع من جود خدمات الولوج.

كما يشكل سوق الولوج للحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية شرطا ضروريا مسبقا لتقديم عروض الصبيب
العالي والعالي جدا وتطويرها التنافس ي .ويقترح اعتماد هذه السوق كسوق خاصة لكونها تعتبر منشأ أساسية يصعب
استنساخها من الناحية التشغيلية واالقتصادية ،وذلك بالنظر إلى االستثمارات التي تتطلبها ولكون استنساخها في ظل
وجود بنيات تحتية قائمة ،سيكون دون جدوى أو مساهمة كبير في السوق.
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وبالنظر إلى الحواجز ،ال سيما الحواجز االقتصادية التي تواجهها هذه السوق ،بالضافة إلى أن األمر يتعلق بسوق ال
تدل بنيتها الحالية ،في املدى املتوسط ،على تطور نحو وضع تنافس ي ،فإنه يترتب عن ذلك أن قانون املنافسة ،لوحده،
ً
لن يكون كافيا لتقنين واستباق الخفاقات ومخاطر الفشل امللحوظة أو املستقبلية في هذه السوق.
ويشمل سوق الجملة للولوج إلى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية خصوصا:
-

خدمات الولوج املاد للحلقة املحلية و/أو الحلقة املحلية الفرعية (التقسيم الكلي أو الجزئي) ،بما في ذلك
معدات  DSLAMو MSAN؛

-

خدمات الولوج املشغل إلى الحلقة املحلية ،مثل الولوج االفتراض ي ) ، (VULAوإلى الحلقة املحلية الفرعية
والولوج إلى عروض التجميع املشغل بالجملة على املستوى الجهو أو الوطني (السيل الرقمي الجهو أو الوطني،
الكلي أو الجزئي)؛

-

الولوج إلى البنيات التحتية للهندسة املدنية التي يمكن تعبئتها لنشر الحلقة املحلية السلكية (جميع
التكنولوجيات مجتمعة)؛

-

عروض غير مشغلة لوضع وصالت األلياف البصرية رهن الشار ؛

-

جميع الخدمات ذات الصلة (الولوج إلى  ،MSANوالتموقع املشترك )... ،بهذه السوق والتي يمكن أن تساهم في
تطوير املنافسة الفعلية في هذه السوق وضمان االستبدال املطلوب.

إن التنظيم القبلي ملختلف مكونات هذه السوق أمر ضرور  ،مع العلم أنه يجب أن تكون االلتزامات املفروضة على
ً
املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا في هذه السوق متنوعة وفقا للتكنولوجيات املعنية وأخذا باالعتبار ،على وجه
الخصو  ،الصفة الناشئة للصبيب العالي جدا .وبالتالي ،فإنه يمكن تعديل االلتزامات املذكور أو تعليقها.

 5.1 .IVسوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية للهندسة املدنية:
تشكل البنية التحتية للهندسة املدنية بنية تحتية هامة لدعم شبكات املواصالت القائمة ،ولكن أيضا الستيعاب شبكات
األلياف البصرية الجديد  ،حيث إنه من الصعب استنساخها وتتطلب تنظيما قبليا للسماح للمنافسين بولوج مناسب
إليها لتطوير تنافس ي لشبكاتهم وخدماتهم.
وال تشجع الحواجز الهيكلية (االستثمارات الكبير وغير املناسبة ،وتشعب الشبكة ،والطابع الترابي  ،)...التي تعوق وضع
البنيات التحتية للهندسة املدنية من طرف أ منافس ،على تطور هذه السوق نحو وضع تنافس ي على املدى الطويل،
ويجعل قانون املنافسة ،لوحده ،غير كاف ملعالجة حاالت إخفاق السوق ،مما يطؤثر ،تبعا لذلك ،على تطوير وتنويع
خدمات املواصالت لصالح الزبناء.
وتشمل هذه السوق الولوج إلى جميع البنيات التحتية للهندسة املدنية ،سواء التحت األرضية أو الهوائية ،والتي تغطي
جميع مكونات الشبكة (حلقة محلية أو حلقة محلية فرعية ،شبكة التجميع أو الشبكة األساسية) بمجموع التراب
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الوطني .ويتعين البقاء وتعزيز شروط ومبادئ التنظيم القبلي الحالية لهذه السوق ،حسب الضرور  ،في ضوء متطلبات
املنافسة الفعلية.

 6.1 .IVسوق الجملة لخدمات الربط الثابت:
إن تطوير الشبكات والخدمات لصالح األفراد واملقاوالت يمر ،بالضرور  ،عبر تطوير شروط مواتية للولوج بالجملة
لفائد املتعهدين إلى مختلف خدمات السعات .وتتعلق هذه السوق باألجزاء الحضرية وبين-الحضرية ،بالضافة إلى
الجزء الطرفي.
وسيأخذ تحليل نفود املتعهدين في هذه السوق بعين االعتبار خدمات التقسيط املتوفر  ،مثل الوصالت املطؤجر أو
خدمات من نوع  IP-VPNأو .LAN2LAN
وتشمل هذه السوق على سوقين فرعيين:
 .1.6.1.IVسوق الجملة لألجزاء الحضرية والبين-الحضرية للربط الثابت:
لهذه السوق حواجز هيكلية عالية وغير مطؤقتة في الولوج ترتبط ،في هذه الحالة ،بالصعوبة االقتصادية املتمثلة في
إمكانية طرح خدمات مماثلة لخدمات الربط الثابت بالجملة على املستوى الحضر والبين-حضر  ،ومستويات
االستثمار الكبير الضرورية لتمديد أو استنساخ الشبكات املوجود التي تتوفر ،في كثير من الحاالت ،على فائض في
السعات .بالضافة إلى ذلك ،فإن أهمية هذه السوق لتسهيل وتعزيز املنافسة واالبتكار في الخدمات املقدمة ،يجعل
قانون املنافسة ،لوحده ،غير كاف لعالج اختالالت هذه السوق.
ونتيجة لذلك ،يتم تعريف هذه السوق كسوق تتضمن جميع خدمات السعة بالجملة في الجزء الحضر والبين-
حضر  ،وهي ،في هذه الحالة ،خدمات الوصالت املطؤجر بالجملة ( ،)LLOوخدمات السعة والبنية التحتية التي تتيح
ربط نقطتين لتواجد املتعهدين ) (PoPالخاصة بمتعهد واحد والعروض غير املشغلة لأللياف البصرية البين-حضرية.
ويتعين البقاء على هذه السوق من أجل التنظيم القبلي لتلبية االحتياجات الديناميكية لسوق الربط الثابت.
 .2.6.1.IVسوق الجملة للجزء الطرفي للربط لثابت:
تطابق هذه السوق خدمات السعة بالجملة لربط موقع الزبون مع نقطة تواجد املتعهد وهي ،في هذه الحالة ،عروض
الولوج بالجملة املشغلة لفائد لسوق املقاوالت) ، (LLA...والخدمات املقدمة داخل املناطق املخصصة.
وقد ثبتت أهمية هذه السوق لكي تلبي االحتياجات املتزايد لخدمات الربط املالئمة للتغيرات والتطورات التي تعرفها
ً
السوق ،وال سيما لسوق املقاوالت ،التي لم تبلغ بعد درجة النضج التنافس ي ،نظرا ألهمية تكلفة وضع البنيات .ونتيجة
لذلك ،وبالنظر إلى معايير تقييم مالءمة السوق ،فإنه يقترح اعتماد هذه السوق من أجل التنظيم القبلي.
فيما يتعلق "باملناطق املخصصة" ،يبدو من خالل التحليالت أن املقتضيات الحالية ،كما هي منصو عليها على وجه
الخصو في املاد  22مكرر من القانون رقم  24.96املذكور أعاله ،تسمح بمعالجة هذه املناطق وال تتطلب ،في املرحلة
الحالية ،وضع تدابير إضافية .وسيتم تأمين مراقبة هذه السوق ،بالنظر إلى تأثير هذه التدابير على املنافسة الفعالة في
هذه املناطق.
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 7.1. IVسوق التقسيط للولوج إلى األنترنت الثابت ذي الصبيب العالي والعالي جدا:
ال تعرف حاليا ،هذه السوق ،منافسة فعلية ،حيث تتميز ،بشكل رئيس ي ،بوجود خدمات الولوج عبر  ADSLيكملها
الولوج عبر األلياف البصرية ،مما يعكس استعماالت محتملة قابلة لالستبدال.
ومن أجل تطوير املنافسة في سوق التقسيط هذه وتشجيع تطوير خدمات الصبيب العالي والعالي جدا ،فإنه يقترح
اعتماد هذه السوق كسوق خاصة ،تشمل خدمات التقسيط للولوج إلى األنترنت الثابت ذ الصبيب العالي والعالي جدا
بغض النظر عن الوسيلة أو التكنولوجيا املستخدمة.
ويجب أن تكون االلتزامات املتعلقة بهذه السوق متناسبة وموائمة مع التدابير الحالية للحيلولة دون وقوع أ إخالل
تنافس ي في هذه السوق.

 .2. IVبشأن مؤشرات تقييم النفوذ :
من أجل تقييم نفوذ متعهد ما على مستوى سوق خاصة ،يطؤخذ بعين االعتبار مجموعة من املطؤشرات الكيفية والكمية،
التي توفر ،مجتمعة ،رؤية واضحة حول مستوى نفوذ املتعهد وقدرته على التأثير على قواعد السوق.
وتخص املطؤشرات الكمية السوق املعنية فيما تستهدف املطؤشرات الكيفية ،إجماال ،املتعهد املعني باألمر ،من خالل،
على وجه الخصو  ،تحليل قدراته املالية ومختلف إمكانياته وتجربته.
ولهذا الغرض ،فإنه يقترح اعتماد املطؤشرات الكمية والكيفية التالية:
 .1.2. IVاملؤشرات الكمية:
حصة السوق من حيث:
 رقم املعامالت،
 حجم الحركة ،و
 حظير املشتركين.
.2.2. IVاملؤشرات الكيفية :











حجم املقاولة،
البنية املالية،
التكامل العمود للمتعهد،
تجربة املتعهد في األسواق والتقدم أو التفوق التكنولوجي،
وجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات الحجم،
مراقبة بنية أساسية أو وسائل الولوج إلى املستعمل النهائي أو هما معا،
وجود تكاليف غير قابلة لالسترداد،
احتمال هيمنة املتعهد على سوق املنبع ،يعزز وضعيته املهيمنة على سوق املصب،
وجود أرباح عالية غير اعتيادية،
غياب منافسة محتملة.
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.3. IVبشأن االلتزامات املطبقة على املتعهدين الذين يمارسون نفودا مؤثرا:
تعتبر االلتزامات املطبقة على املتعهدين ،بحكم طبيعتها ،متناسبة واألسواق الخاصة املعنية ،الهدف منها إذكاء منافسة
مفيد للسوق وللمستهلكين .وتتمحور هذه االلتزامات ،عموما ،ب:
 نشر عرض تقني وتعريفي للولوج؛
 توجيه تعريفات بعض الخدمات نحو التكاليف؛
 الشفافية من حيث الحصول على املعلومات؛
 تدابير خاصة على مستوى تأطير عروض التقسيط؛
 تدابير خاصة لفائد كيفيات تشغيلية فعلية؛
 عدم التمييز؛
 مسك محاسبة تفصيلية.
من جهة أخرى ،سيتم ،تدريجيا ،اعتماد طريقة التكاليف املتزايد على املدى البعيد ( ،)CILTفيما يخص تعريفات
املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة ،وذلك انطالقا من سنة  ،2021/2020وبمجرد حصر الكيفيات املتعلقة بها من طرف
الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.
ويراد بمفهوم تناسبية الحلول املطبقة ،التنصيص وإقرار التزامات من شأنها بلوغ هدف معين في فتر زمنية محدد ،
وذلك وفقا ملواصفات السوق املعنية ،وبالنظر إلى مستوى املنافسة بهذه السوق.
وتنبغي الشار إلى أن املتعهد املعين كمتعهد يمارس نفوذا مطؤثرا في سوق خاصة ،يمارس هذا النفوذ في مجموع التراب
الوطني ،ويلزم بتطبيق التزاماته على مجموع التراب الوطني ،باستثناء الحاالت التي يكون فيها متعهد ما يمارس نفوذا
مطؤثرا في مناطق مخصصة فقط .وفي هذه الحالة ،فإنه سيجد نفسه خاضعا اللتزامات خاصة في هذه املناطق حصرا.

يقرر ما يلي:
املادة األولى
تحدد الئحة األسواق الخاصة املقرر لفتر ثالث ( )3سنوات ابتداء من فاتح يوليو  ،2018على الشكل التالي:
 سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة.
 سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة.
 سوق خدمة الرسائل النصية القصير املنتهية بالشبكة املتنقلة.
 سوق الجملة للولوج إلى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية.
 سوق الجملة للولوج إلى البينات التحتية للهندسة املدنية.
 سوق الجملة لألجزاء الحضرية والبين-حضرية للربط الثابت.
 سوق الجملة للجزء الطرفي لشبكات للربط الثابت.
 سوق التقسيط لولوج األنترنيت الثابت ذ الصبيب العالي والصبيب العالي جدا.
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إن تحديد هذه األسواق واملطؤشرات املستعملة من أجل تقييم نفوذ املتعهدين وااللتزامات املرتبطة بها هي تلك املبينة
في الفصل الرابع من هذا القرار.

املادة الثانية:
تتم مراجعة الئحة األسواق الخاصة ،بمبادر من الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،عندما يبرر تطور املنافسة في
قطاع املواصالت ،على وجه الخصو  ،ذلك ،وفي جميع الحاالت ،عند نهاية أجل ثالث سنوات.

املادة الثالثة:

ي ْسند إلى املدير املركز للمنافسة وتتبع املتعهدين واملدير املكلف بمهمة التقنين ،كل واحد منهما فيما يخصه ،تنفيذ
هذا القرار الذ ينشر بالجريد الرسمية.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت
عز العرب حسيبي
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