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 املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

 2بتاريخ  162.97.1املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  96.24بناء على القانون رقم  -

  (، كما وقع تغييره وتتميمه؛1997أغسطس  7) 1418ربيع اآلخر 

( املتعلق بالربط البيني لشبكات 1998فبراير  25) 1418شوال من  27الصادر في  2.97.1025املرسوم رقم  علىو  -

 ؛منه 15 اد املواصالت، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما امل

م يتمتير و يتغب 2016أبريل  05صادر في ال 01.16ملدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم اقرار على و  -

عروض لادراسة ل طؤطر اعتماد املبادئ التوجيهية املالقاض ي ب، 2010غشت  11في  الصادر  05.10 القرار رقم

 ؛من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت كات العامة للمواصالتبتعهد  الشالتعريفية مل

شار هد  الشبكات العامة للمواصالت املعتم التي أعلنتها الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت لدى ستشار اال على و  -

املواصالت لفتر   تحول الئحة األسواق الخاصة لخدما ،2017دجنبر  28بتاريخ ، "املتعهدين"ٍاليهم الحقا ب 

مطؤشرات تقييم النفوذ قصد تعيين املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا في و سنوات  (03) ثالثجديد  من 

 املطبقة؛الخاصة وااللتزامات األسواق 

I- : اإلطار القانوني 

لى ما ع ا وقع تغييره وتتميمهاملتعلق بالربط البيني لشبكات املواصالت، كم 2.97.1025املرسوم رقم من  15ملاد  اتنص 

ذات  عوائق تنمية منافسة فعلية، تحدد الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت األسواق الخاصة بالنظر خاصة إلى... " :يلي

 .يمكن أن تبرر فرض قواعد خاصةمواصفات 

أقصاها  الخاصة بعد استشار  املتعهدين املعنيين. ويتم قيد سوق معينة ضمن هذه الالئحة ملد  تحدد الئحة األسواق

عندما يبرر تطور تلك السوق ذلك. وفي  ثالث سنوات، وتتم مراجعته بمبادر  من الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

 .سنوات نهاية أجل ثالثجميع الحاالت، عند 

بتوفير  لتقنين املواصالت بعد استشار  متعهد  الشبكات العامة للمواصالت االلتزامات املتعلقة تحدد الوكالة الوطنية

الشروط التقنية والتعريفية لتوفير هذه  الخدمات من طرف املتعهدين الذين يمارسون نفوذا مطؤثرا في سوق معينة وكذا

 ."والشروط رير هذه االلتزاماتالخدمات وذلك بعد تب

 .لمواصالتالئحة األسواق الخاصة ل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالتتحدد  بموجب هذه األحكام،و 

، بتنسيق مع استشار  2017 و منذ شهر يوني ،الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، باشرت تفعيل هذه األحكامإطار في 

متخصص، جملة من الدراسات وتبادل املعلومات مع متعهد  الشبكات العامة للمواصالت، قصد تحديد الئحة 

 .األسواق الخاصة برسم الثالث السنوات القادمة
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 ،ار استش لفائدتهم جيهو تم ت، الشاملين املتعهدين كل واحد من ثر هذه الدراسات واالجتماعات املنعقد  معإوعلى 

 ب: ةتعلقاملقترحات ملاهمت  ،2017دجنبر  28بتاريخ 

 الئحة األسواق الخاصة على مدى ثالث سنوات واملنهجية املتبعة لتحديد هذه األسواق؛ 

  االستبدال قابلية دراسات(substituabilité)؛ 

  في هذه األسواق الخاصة؛ نتعهديامل نفوذاملطؤشرات التي سيتم استخدامها لدراسة 

 االلتزامات املطبقة بحسب السوق املعنية. 

- II الوطنية لتقنين املواصالت من طرف الوكالةالستشارة املعلنة ا:  

II.1 للمواصالت : األسواق الخاصة 

سواق أل باالرأ ، الئحة )أنظر الجدول التالي( بداء إاملتعهدين، قصد لى إ الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت وجهت

 .االستبدال ومطؤشرات تحليل التنافسيةقابلية معتمد  في ذلك على تحليل  ،املواصالتالخاصة لخدمات 

 13/14موضوع القرار رقم  األسواق الخاصة الئحة

 2014نونبر  24في صادر ال

 املقترحة للفترة املقبلة األسواق الخاصة الئحة

التنقل ها ، بما فيسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة

 املحدود

ت ، تتعلق بخدماسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة

( نقل املحدودالت)بما في ذلك املنتهية بالشبكة الثابتة املكاملات 

لهذا الغرض بالنظر  لهم املرخص نتعهدياملمن طرف قدمة امل

  املمنوحة لهم. تراخيصلل

 املنتهية بالشبكة املتنقلة الصوتية سوق املكاملات

 

تتعلق  ،املنتهية بالشبكة املتنقلة الصوتية املكاملاتسوق 

رف املتنقلة املقدمة من ط املنتهية بالشبكةبخدمات املكاملات 

توفير خدمات الهاتف لتراخيص ى لعالحائزين  نتعهديامل

 .املتنقل

سوق خدمة الرسائل النصية القصير  املنتهية بالشبكة 

 املتنقلة

 .قترح حذفهاي  سوق خاصة 

البنيات التحتية املادية املكونة إلى ولوج لالجملة لسوق 

 للحلقة املحلية السلكية

 والحلقة املحلية الفرعية سوق الجملة للولوج للحلقة املحلية

 لحلقة املحليةاإلى  املاد  ، تتعلق بخدمات الولوجالسلكية

 (والحلقة املحلية الفرعية )تقسيم كلي أو جزئي للحلقة املحلية

لية. للحلقة املح البينة التحتية للهندسة املدنيةوالولوج ٍالى 

 ويشمل أيضا خدمات الولوج 
 
 امل

 
لحلقة املحلية ى الإل غ  ش

ٍالى الحلقة املحلية الفرعية  (VULA)السلكية كالولوج االفتراض ي 

 عروض بالجملة م   ىلإٍ والولوج 
 

 أو غلة للتجميع الجهو  ش

 الجهو  أو الوطني، الكلي أو الجزئي(.)السيل الرقمي والوطني 
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ويجب أن تسمح الخدمات املتعلقة بهذه السوق بتطوير 

 .لسوق وتضمن االستبدال املطلوباملنافسة في هذه ا

يتعلق  ،ة التحتية للهندسة املدنيةيسوق الجملة للولوج إلى البن نيةالتحتية للهندسة املد اتسوق الجملة للولوج إلى البين

و أ البنيات التحتية للهندسة املدنية، تحت أرضيةبمجموع 

الشبكات )الحلقة املحلية،  مكونات مجموعتغطي ة، هوائي

( على كامل (Backbone)الشبكات األساسية تجميع، أو شبكات ال

 التراب الوطني.

ر  حض-بينالالحضر  و  جزءللوصالت املطؤجر  جملة للسوق ال لوصالت املطؤجر  الجملة لسوق 

الثابت، الذ  يشمل خدمات الربط للتجميع و/أو للنقل للربط 

حضر  املستعمل من طرف املتعهدين لتتميم شبكاتهم -البين

األساسية وتلك الخاصة بالتجميع. ويتعلق األمر بخدمات 

 ،اخصوص ،بالجملة موجهة لتمرير كل أنواع التدفقات الناتجة

عن خدمات التقسيط للمتعهدين. ويدخل في هذه الفئة 

. ويمكن أن (LLO) املخصصة للمتعهدين وصالت املطؤجر ال

تنضاف إلى ذلك خدمات بالجملة أخرى، بصبيب عالي أو 

 بواسطة أنواع مختلفة من الوسائط.

ات ت: يتعلق األمر بخدمبللربط الثا طرفيالسوق الجملة للجزء 

 (مقاوالت، ...نهاء الربط الثابت املوجه لربط مواقع الزبناء )إ

التي تستعمل مختلف أنواع السيل )الصوت، األنترنيت، 

يجب أن تتميز هذه الخدمات و . وصالت املعطيات، ...(

التشعب  بمواصفات محدد  ومتنوعة، خصوصا، من حيث

. ويدخل في هذه الوسائطو  والصبيب  (capillarité) واالمتداد

 .(LLA) للربط الوصالت املطؤجر الفئة 

  :شملتلألنترنيت الثابت، و سوق التقسيط  ---

  نترنيت الثابت سوق التقسيط للولج ٍالى األ(ADSL)  املوجه

ذ  الصبيب  (résidentiels)املقيمين  خشخا  الذاتيينلأل

 جدا؛العالي والعالي 

 نترنيت الثابت ج ٍالى األ و سوق التقسيط للول(ADSL)  املوجه

ذ   (non résidentiels)املقيمين  األخشخا  الذاتيينغير ل

 الصبيب العالي والعالي جدا.
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II.2املتعهدين . مؤشرات تقييم نفوذ: 

عين ب ستأخذهامتعهد  الشبكات العامة للمواصالت حول املطؤشرات الكمية والكيفية التي أيضا،  ،استشارت الوكالة

اختبارات وكذا  %40و 20%بين ما النفوذ  ضافترا سقف ، حيث أوصت بتحديدتقييم نفوذ املتعهدين ياالعتبار ف

 التالية: ةاملطؤشرات الكيفيبالنظر الى  للحساسية

  ؛ير  الزبناء و/أو حجم الحركةظحو رقم املعامالت و البنية املالية و حجم املطؤسسة 

 ؛التكامل العمود  للمتعهد 

  ؛التكنولوجي تفوق ال و أالتقدم و التجربة في السوق 

  حجم؛الوجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات 

 ؛أو هما معا النهائي لى املستعملإأو وسائل الولوج  بنية أساسية مراقبة 

 ؛وجود تكاليف غير قابلة لالسترداد 

  ؛املصبتعزز وضعيتها املهيمنة على سوق  املنبعاحتمال هيمنة املتعهد على سوق 

  طبيعية؛وجود أرباح عالية غير 

 غياب منافسة محتملة. 

II.2الحلول املقترحة لكل سوق خاصة .: 

 جمالها كالتالي:حلول يمكن اٍ اعتماد ب ستشار اال أوصت 

 الحلول املقترحة السوق الخاصة املقترحة

الوكالة نشر عرض تقني وتعريفي مصادق عليه من طرف  - ملنتهية بالشبكة الثابتةاسوق املكاملات 

 .الوطنية لتقنين املواصالت

 .توجيه التعريفات نحو التكاليف -

 .عدم التمييز -

 .تفصيليةمسك محاسبة  -

لتقسيط في ٍاطار املبادئ ل املصب التزامات خاصة بسوق  -

العروض التعريفية للمتعهدين من  دراسةلاملطؤطر  التوجيهية 

 .طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

الوكالة نشر عرض تقني وتعريفي مصادق عليه من طرف  - لةاملنتهية بالشبكة املتنق الصوتية سوق املكاملات

 .لتقنين املواصالتالوطنية 

توجيه التعريفات نحو التكاليف، مع األخذ بعين االعتبار ضرور   -

تدريجيا لطريقة التكاليف املتزايد  على املدى  رور امل

 .2020/2021من  ، ابتداءوذلك (CILT)البعيد

 .عدم التمييز -
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 .مسك محاسبة تفصيلية -

للمكاملات  صباملعاد من سوق بالتزامات خاصة بعدم االست -

املنتهية بالشبكة املتنقلة، في ٍاطار املبادئ التوجيهية املطؤطر  

دراسة العروض التعريفية للمتعهدين من طرف الوكالة ل

 .الوطنية لتقنين املواصالت

والحلقة لحلقة املحلية اسوق الجملة للولوج إلى 

 السلكيةاملحلية الفرعية 

 .االحتفاظ بااللتزامات الحالية -

 

الجملة للولوج إلى البينة التحتية للهندسة سوق 

 املدنية

 .االحتفاظ بااللتزامات الحالية -

حضر  ال-الحضر  وما بينجزء للسوق الجملة 

 للربط الثابت

 

( على LLOلوصالت املطؤجر  للمتعهدين )ا لسعاتلعرض تفعيل  -

، موجه Ethernetو SDH ، ذات وسائط من نوعياملستوى الوطني

 .نحو التكاليف

  تفعيل -
 
 عرض للولوج ٍالى األلياف البصرية غير امل

 
بعض  غلة فيش

 عقولة وغير مفرطة.البنيات التحتية القائمة، بتعريفة م

 ط الثابت لربلجزء الطرفي للسوق الجملة 

 

بالنسبة للمتعهدين الذين يديرون مناطق  ماثلةالتزامات مت -

ي وتعريفتوفير عرض تقني إلى . وتهدف هذه االلتزامات خاصة

 تعريفات معقولة وغير مفرطة.للولوج ٍالى البنيات التحتية، ب

بالنسبة للمتعهد الذ  يمارس نفوذا فيما  متماثلةالتزامات غير  -

 ب : يتعلق خصوصا

 ةسعلل للجزء الطرفي ،موجه نحو التكاليف ،عرض تفعيل 

( على املستوى الوطني LLA)وصالت مطؤجر  للربط 

 .Ethernetو SDH من نوعيالوسائط البينية بواسطة 

 خاصة باملقاوالت. السيل الرقميعروض  تفعيل 

 نحو التكاليف. توجيه تعريفات عروض السعة 

نترنيت الثابتسوق ال
ْ
شروط خاصة في ٍاطار املبادئ التوجيهية املطؤطر  لدراسة العروض   تقسيط لأل

 واصالت.املالوكالة الوطنية لتقنين التعريفية للمتعهدين من طرف 
 

 III. متعهدي الشبكات العامة للمواصالت بشأن االستشارة مالحظات: 

ل مالحظاتهم حو  بإبداء ،كل على حد  "،وانا كوربوريت"و "ميد  تيلكومو" "اتصاالت املغرب" ،الثالثةقام املتعهدون 

 أعاله.ٍاليها  عناصر االستشار  املشار 

 .فقط املالحظات املرتبطة بموضوع االستشار  في هذا القرار  تلخصو 
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III .1 .اتصاالت املغرب: مالحظات 

 جمال املالحظات املعبر عنها من طرف اتصاالت املغرب كما يلي:يمكن اٍ 

III .1.1:بشأن األسواق الخاصة املقترحة . 

 ،خدمة املكاملات  تعتبر اتصاالت املغرب بأن بالنسبة لسوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة والشبكة الثابتة

بعدد ة أسواقا خاص ، بحد ذاتها،، تشكلاملتنقلة، لكل متعهدالشبكة املنتهية بالشبكة الثابتة و الصوتية 

 للمراقبة املسبقة. ن و قابلذين هم املتنقلة ال تالثابتة ومتعهد  الشبكا تمتعهد  الشبكا

 نتهية بالشبكة املتنقلةاملالقصير   النصية بالنسبة لسوق الرسائل (SMS)،  هذه  حذفتطؤيد اتصاالت املغرب

 السوق.

  بالنسبة لسوق الجملة للولوج الى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية، تعتبر اتصاالت املغرب أن

حلية الحلقة املالحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية النحاسية و كل من خدمة الولوج الى  ،بالجملة، توفير

 .البصرية غير قابل لالستبدالوالحلقة املحلية الفرعية 

 علقيت األمر أن ذ اٍ  ،ال يعتبر سوقا خاصةالبصرية الحلقة املحلية لى إالولوج إن ف بحسب اتصاالت املغرب،

 بسوق ناشئة وبدون حواجز للولوج اليها.

  ات ظالحمأ   اتصاالت املغرب بدلم ت ،املدنية للهندسة التحتيةلى البنيات إبالنسبة لسوق الجملة للولوج

 بهذا الشأن.

 توسيع نطاق سوق الوصالت املطؤجر  ليشمل  بالنسبة لسوق الجملة للربط الثابت، ال تطؤيد اتصاالت املغرب

  (FO)عروض األلياف البصرية 
 
 غير امل

 
ق تطبي كذاو (، طرفيال جزءغلة املوجهة ٍالى املتعهدين/املطؤسسات )الش

 لهذه السوق. ةبالنسبماثلة متالتزامات غير 

الحضرية  جزاءأسواق الجملة لخدمات الربط الثابت، وخاصة األ  أهميةحسب اتصاالت املغرب، فٍان بف

 البصرية. فأللياجزء الطرفي بابعين االعتبار ال ذاألخ أهميةعدم  إضافة ٍالىغير مطؤكد ،  حضرية-بينوال

الولوج ٍالى الزبون، سواء بالوسائل الذاتية للمتعهد أو من خالل  ه يجب تأمينتعتبر اتصاالت املغرب أنو 

حاالت األلياف البصرية بالنسبة لل عبر  ولوجال مسألة النظر فيويمكن  عند االقتضاء. ،الهندسة املدنية القائمة

 طرح عروضتمكين موجهة نحو التكاليف قصد  ةتعريفوفق  (Offshore)الحر  الخارجية  الخاصة باملناطق

 .، على غرار العروض الساريةبهذه املناطق مماثلةقابلة لل

  تي تم تفعيلها الظيم نن تدابير التأالثابت، تعتبر اتصاالت املغرب ب األنترنيتبالنسبة لسوق التقسيط للولوج ٍالى

 ةالتحتيبنيات لإلى ا إلى الحلقة املحلية النحاسية وسوق الولوج سوق الولوج)وخاصة أسواق الجملة  في

 كافية. هار اعتبيجب او  ADSL خدمة، بالولوج الكامل لسوق التقسيط لهاحسببتسمح،  (للهندسة املدنية
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III .2.1:بشأن مؤشرات تقييم النفوذ . 

 .لكل سوق  مطؤشر كمي واحد بأنه يتعين اعتماد اتصاالت املغرب تعتبر 

III .3.1خاصةلكل سوق  بالنسبة . بشأن الحلول املقترحة: 

 التالي: التي يمكن تلخيصها كاملالحظات ب أفادت اتصاالت املغرب

 وق الجملة وليس سسوى بتهم االلتزامات  أال  بيج :املنتهية بالشبكة الثابتة الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

 سوق التقسيط.ب

 عدم اللتزامات الخاصة بل : ليس هناك حاجةاملنتهية بالشبكة املتنقلة الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

 للمكاملات املتنقلة.صب املاالستبعاد من سوق 

  مل يمكن أن تش ال  :السلكيةبالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية

 االلتزامات ٍاال الحلقة املحلية النحاسية.

 متماثل غير  التزامفرض تعتبر اتصاالت املغرب بأن  :حضر  للربط الثابت-جزء البينبالنسبة لسوق الجملة لل

 
 
 بالنسبة لأللياف البصرية غير امل

 
 واجز حتخص سوقا ناشئة بدون  ، ذلك أنهاغير مبرر )البين( الحضرية غلةش

 للولوج.

 للربط الثابت:جزء الطرفي بالنسبة لسوق الجملة لل 

االت شبكة اتصنشر كليفه بت متمتعهد واحد داخل منطقة يوجد بها ماثلة مفهوم االلتزامات غير املتإن  -

تكون  نأٍاال  نال يمكالتزاماته وبالتالي، فإن املنطقة.  ههذبداخل مهيمن أن هذا املتعهد ، ذلك غير مفهوم

 للهندسة املدنية متاح بشكل منهجي.تحتية والولوج ٍالى البنيات الغير متماثلة 

لة. يجب أن بدي تحتيةبنية  نشر لحالة يتعذر معها  امالئم فرطة"التعريفة املعقولة وغير امل"مفهوم ال يبدو  -

 .مماثلةللتكون عروض التقسيط قابلة أن و  فالجملة موجهة نحو التكالي اتتكون تعريف

  حسب اتصاالت املغرب، ٍاذا أرادت الوكالة الوطنية بالثابت: نترنيت لى األ إبالنسبة لسوق التقسيط للولوج

 :نأ اعليهوجب فإنه يتقطاعي، تقنين بالنظر ٍالى مالئمة أسواق كاألسواق لتقنين املواصالت اعتبار هذه 

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

تناسبها، خصوصا عندما تنضاف ٍالى التزامات أخرى مفروضة على تعلل االلتزامات املحدد  وتتأكد من  -

  أسواق الجملة القبلية.

III .2 .تيلكومميدي  مالحظات: 

 كما يلي: ميد  تيليكومعنها التي عبرت املالحظات  جمالإيمكن 
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III .1.2:بشأن األسواق الخاصة املقترحة . 

  إجمالية اسوقلذ  يهم اقتراح االميد  تيلكوم  ىبنتتاملنتهية بالشبكة الثابتة، الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات 

ملكاملات ابدراسة حول سوق  اكون مرفقييجب أن  التحليلللمكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة وتلح على أن 

 ومدى تأثير كل متعهد في هذه السوق. التقسيطب ةبتالثا

 ا سوق لذ  يهما قتراحاالميد  تيلكوم تبنى ت :املنتهية بالشبكة املتنقلة الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

قلة يجب أن تحليل سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتن تنقلة وتعتبر أنللمكاملات املنتهية بالشبكة امل إجمالية

 ،ومدى تأثير كل متعهد في هذه السوق وذلك التقسيطاملتنقلة بملكاملات ايكون مرفقا بدراسة حول سوق 

   حاليا من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.ذاملتخاألخرى بغض النظر عن الحلول 

 ستمرار في ميد  تيلكوم ضرور  اال أثارت  ،املنتهية بالشبكة املتنقلة القصير  النصية بالنسبة لسوق الرسائل

 الوضع الراهن. على اءبقال القصير  املنتهية بالشبكة املتنقلة وتطؤيد النصية الرسائل  اتاملراقبة القبلية لتعريف

 ن أ بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية، تعتبر ميد  تيلكوم

معدات ، وعلى عكس  األخير  هحيث ٍان هيكل هذ، MSANمعدات  يشمل ٍانشاءن أد السوق يجب يتحد

DSLAM، وسائط البينيةأن يتحمل أنواعا أخرى من ال يمكن (Ethernet, VDSL, FTTx). 

ون البدالء رض املتعهدتعت ى الصعوبات التيلبالنظر اٍ  مخصصةمناطق كتقترح ميد  تيلكوم اعتبار البنايات 

 لولوج ٍاليها.ل

  رور  ٍادماج ض على ميد  تيلكوم تطؤكدللهندسة املدنية،  التحتيةلى البنيات إبالنسبة لسوق الجملة للولوج

منشآت تمرير  بما في ذلك)ت بنايامن أجل الربط باأللياف البصرية لل الطرفيالجزء ى ٍال خدمات الولوج

 .وتصريف والولوج إلى غرفة البنايات

  من نوع عروضال تشبيه ال يمكن هأنإلى ميد  تيلكوم  تشير لربط الثابت، ابالنسبة لسوق (IP-VPN) 

 .1998فبراير  25في  الصادر  1027-97-2 رقم ملرسوما حسب مفهومب، ت املطؤجر ال بالوص (LAN2LAN)و

 مح ينبغي أن تس الجملة في هذه املناطق اتيد  تيلكوم أن تعريفم، تعتبر ملخصصةفيما يخص املناطق ا

لتقسيط باوال يجب أن تطؤد  ٍالى ٍاقرار عروض  %35 نع لال يقربح هامش للمتعهدين املنافسين بتحقيق 

 عالية في هذه املناطق مقارنة مع ما هو معمول به في باقي التراب الوطني. تعريفاتب

  اف البصرية إلى األلي تيلكوم أن تكنولوجيا ميد  توضحنترنيت الثابت، لى األ إللولوج بالنسبة لسوق التقسيط

 و ، FTTH ـغاية املنزل أو ما يعرف بالنجليزية ب
 
درج ضمن نطاق السوق بالرغم من كونها سوقا ناشئة، يجب أن ت

فإنه حسب ميد  تيلكوم، بو  .2020ذ  الصبيب العالي والعالي جدا في أفق  الثابت نترنيتاأل للولوج ٍالى املالئمة 

ربط با ، تسمح، حاليالتشعب والتمددتتوفر اتصاالت املغرب على شبكة للهندسة املدنية عالية  من املمكن أن

 .FTTH خدمة لربط زبناء ، بسهولة،ٍاعاد  استعمالها نويمك ADSL ةزبناء خدم وتغطية
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III .2.2:بشأن مؤشرات تقييم النفوذ . 

 أشارت ميد  تيلكوم إلى املالحظات التي يمكن إجمالها كالتالي:

 سواق كمعيار لتحليل النفوذ بالنسبة أل  التي تم نشرها بعين االعتبار املسافات الكلية للوصالت املطؤجر  األخذ

 السعات.

 املقترحة %40و %25 النسبة ما بين عوض %50و %34 اعتماد، كعتبة كمية لدراسة النفوذ، نسبة ما بين 

  .في االستشار 

ر ض   أن املتعهد ال بتقتض ي  %34ن عقل تسوق  فحصة
 
فت ذ املطؤشرات أخ نذلك أيمارس نفوذا مطؤثرا؛  أن ي 

 ، ٍالى استنتاج مغاير.ءبعين االعتبار يمكن أن يطؤد ، استثنا الكيفية

تطؤد  ٍالى استنتاج نهائي  ، فإنها يمكن أن%50 نسبة نعقل تو  %34 أو تساو  نسبة تزيدحصة سوق أما 

 حول النفوذ بحسب املطؤشرات الكيفية.

ذ أخ نذلك أ نفوذا؛أن املتعهد يمارس بض ي تتقفإنها  ،50 % نسبة تساو  أو تزيد حصة سوق كانت  أما إذا

  ٍالى استنتاج مغاير. يمكن أن يطؤد بعين االعتبار  املطؤشرات الكيفية

  ،الحركة الهاتفية خارج الشبكة حصة األخذ بعين االعتبار، بالنسبة لسوق املكاملات املتنقلة(Off-net)  بالنسبة

الحركة  حجمل بالنسبةالبيني على رقم معامالته  تكاليف الربط وزن و  م الحركة الصادر  للمتعهد املعنيحجل

 الحركة. و أ من حيث الحجمسواء الصادر  وكذا حصته من السوق 

 مطؤشر  بعين االعتبار  ذقترح أخي  فإنه الكيفية،  تبالنسبة للمطؤشرا EBITDA وزن نفقاتهم و لمتعهدين ل

 على االستثمار.تهم اا من أجل قياس قدر مومقارنته EBITDAعلى  (CAPEX)االستثمارية 

 بواسطة األقمار الصناعية من نوع  االتصاالت شكل خدماتحسب ميد  تيلكوم، تVSAT  جزءا من السوق 

 VSAT خدمات من نوعاملطؤشرات الكمية ل أخذوتقترح ميد  تيلكوم  .األخرى  تعلى غرار التكنولوجيا ةالثابت

 .بعين االعتبار

   جزاء جملة لأل بالنسبة لسوق ال بعين االعتبار  نترنيت املتنقللأل  املطؤشرات الكمية لسوق التقسيط أخذ قترحال ي

 حضرية.-الحضرية وما بين

III .3.2 .خاصةلكل سوق  بالنسبة بشأن الحلول املقترحة: 

 يلي:كما  هايمكن ٍاجمالاملالحظات التي بأفادت ميد  تيلكوم 

  ريقةط تعتبر ميد  تيلكوم أن تطبيقاملنتهية بالشبكة املتنقلة، الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات CILT   سيطؤد

منهجية  ميد  تيلكوم اعتماد قترحوت ملكاملات بالشبكة املتنقلة.نهاء اٍالى تخفيض مهم للتكاليف الحالية ل

 .2020/2021في أفق  استرجاع تكاليف الربط البيني
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  ،كوم تطؤيد ميد  تيلبالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية

 االلتزامات املقترحة في االستشار .

III .3كوربوريت . مالحظات وانا: 

 :كما يلي كوربوريت ملعبر عنها من طرف وانااملالحظات اجمال إيمكن 

III .1.3 املقترحة. بشأن األسواق الخاصة: 

  ا سوق الذ  يهم قتراحاال كوربوريت واناتبنى ، تتنقلةاملنتهية بالشبكة املالصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

 .للمكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة إجمالية

  لحفاظ لغاية ا ،هذه السوق وذلكبقاء على ال كوربوريت بالنسبة لسوق الرسائل النصية القصير ، تطؤيد وانا

 .تنظيم تعريفات الرسائل النصية القصير  املنتهية بالشبكة املتنقلةعلى 

 أن  وربوريتك بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية، تعتبر وانا

وق هذه الس ضمن )النحاسية أو بالليف البصر ( ٍادراج الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية

 في السوق الالحقة للولوج ٍالى األنترنيت الثابت.ضرور  لبلوغ هدف منافسة حاد  وفعلية 

 لهندسة ااملتعلق بجزء الالتحتية للهندسة املدنية، ينبغي إدراج  اتبالنسبة لسوق الجملة للولوج إلى البني

ت التجميع أو الشبكاأو ة املحلية جموع مكونات الشبكات )الحلقطابق ملفي هذه السوق املللولوج املدنية 

 األساسية(.

  من نوع من الضرور  ٍادراج خدماتأنه  كوربوريت لربط الثابت، تعتبر واناابالنسبة لسوق IP-VPN ذات 

لنسبة بامن الضرور ، إلى أنه  كوربوريت الصبيب املضمون والوصالت املطؤجر  ضمن هذه السوق. وتشير وانا

في املناطق  (résidentiels)املقيمين لزبناء فائد  اإدراج خدمات الولوج ل الثابت،للربط للجزء الطرفي 

 املخصصة.املتواجد  باملناطق  (TPE)  ر يصغالجد ملهنيين/املقاوالت لفائد  ااملخصصة وخدمات الولوج 

  لسوق إعاد  النظر في تسمية ا كوربوريت تطلب وانا ،نترنيت الثابتبالنسبة لسوق التقسيط للولوج الى األ

نترنيت ذ  الصبيب العالي والعالي جدا )نحاس ي وعبر األلياف نها تشمل الولوج إلى األ أاملقترحة وتوضيح ب

ن تشمل هذه السوق بالتقسيط خدمات تعتمد فقط على شبكة أ، يجب كوربوريت البصرية(. فحسب وانا

 سلكية.

III .2.3 النفوذ:. بشأن مؤشرات تقييم 

تقوم بترتيب األولويات بالنسبة للمعايير الكمية  الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أن ه يجب علىنأ كوربوريت تعتبر وانا

 .مجموع املعايير الكيفية املقترحة (،تقييدبدون )و تستعمل بشكل منهجي أن عكس درجة أهمية كل مطؤشر، و بشكل ي

III .3.3 خاصة:. بشأن الحلول املقترحة لكل سوق 
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 مالحظات يمكن إجمالها كما يلي: بتقديم كوربوريت قامت وانا

  حو تعريفة معتمد  التحول نتعتبر وانا كوربوريت أن  :املنتهية بالشبكة الثابتةالصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

 .ضروريا أمرا (CILTعلى طريقة )

 املنتهية  تعزيز التدابير الحالية ما دامت املكاملات :املنتهية بالشبكة املتنقلة الصوتية بالنسبة لسوق املكاملات

 .CILTطريقة  بالشبكة ليست موجهة كلها نحو 

 يجب إعاد  النظر في الحلول  :بالنسبة لسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية

أسواق التقسيط للولوج و ة املتخذ  من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، لتنظيم أسواق الجمل

 ciseauالتأكد من غياب فعلي لكل استعمال للمقص التعريفي )بسمح تنترنيت ذ  الصبيب العالي، حتى أل ل

tarifaire منافسة  ظهور كبح نها أش( على مستوى عروض التقسيط وعروض الجملة التصاالت املغرب من

كل وموجه بشغير متماثل ، يجب أن يكون التنظيم كوربوريت حسب وانابحقيقية في سوق الهاتف الثابت. 

أللياف البصرية، بالنسبة للولوج للبنيات التحتية باكل أنواع عروض الجملة فائد  حقيقي نحو التكاليف، ل

لى إ( وكذلك بالنسبة للولوج FTTH) الخاصة ب للهندسة املدنية كما هو منصو  عليه في املبادئ التوجيهية

 لشبكات األلياف البصرية.طرفي تقاسم الجزء الو  املعتمةاف البصرية باأللي الوصالتعروض 

  ستمرار اأنه هناك كوربوريت فبما يخص سوق الجملة للولوج للبنية التحتية للهندسة املدنية، تعتبر وانا

 التحتية.وجود صعوبات تعترض املتعهدين البدالء في الولوج لهذه البنيات ل

 تعريفة بأن الكوربوريت تعتبر وانا  ،الحضر  للربط الثابت-نحضر  وما بيبالنسبة لسوق الجملة للجزء ال

 الاملوجهة نحو 
 
يما يخص فو فرض على املتعهد املعين كمتعهد يمارس نفودا مطؤثرا. تكاليف التاريخية يجب أن ت

كون يا الحل يجب أن ذبأن هكوربوريت عرض للولوج إلى األلياف البصرية غير املشغلة، تعتبر وانا  تفعيل

 مقرونا بتعريفة موجهة نحو التكاليف التاريخية وبالتزام عدم التمييز.

 ي املتعهد الذ  يمارس نفوذا مطؤثرا فتعيين  تقييمفإن  الثابت،سوق الجملة للجزء الطرفي للربط ل بالنسبة

. صةالخا وبصور  مستقلة عن املناطق بناء على مجموع الترابأن يتم وانا كوربوريت، حسب رأ  يجب، السوق 

 املطبقة موجهة نحو التكاليف التاريخية.تعريفات يجب أن تكون الو 

  نترنيت أل أن هذه السوق تخص اكوربوريت تعتبر وانا  ،نترنيت الثابتإلى األ بالنسبة لسوق التقسيط للولوج

 الثابت ذ  الصبيب العالي والعالي جدا.

IV االستشارة:على إثر . تحليل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت 

IV .1.  الخاصة:بشأن األسواق 

جج املقدمة حال دراسة، وبتوصل بهااملالحظات املو بتحليل معمق للمقترحات  لتقنين املواصالت قامت الوكالة الوطنية

 .حول هذه املواضيع العديد من املراسالت تبادلتم كما  .من طرف املتعهدين
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املعتمد  على املستوى الدولي لتقييم أهمية األسواق الخاصة  لمعايير لبعين االعتبار  اأخذو وعلى إثر هذه التحليالت، 

 قطاعالتي تميز ماثل الت عدمملبدأ و خصوصيات اعتبارا لو  ،(Régulation ex-ante) قبليقصد إخضاعها لتنظيم 

  التالية:على املعايير بناء خاصة السواق األ  اعتماد الوكالةتقترح  باملغرب، تصاالتاال

  غيرها؛وجود حواجز عالية وغير مطؤقتة أمام الولوج بغض النظر عن طبيعتها االقتصادية أو الهيكلية أو 

  ة؛يالفعلنحو حالة من املنافسة  تدل على حدوث تطور بنية السوق ال 

 ية.لمعنق السوا في عاينتهاتمت م لتياختالالت لال حلول  على إيجاد ، لوحده،لمنافسةا نقانوم قدر  عد 

IV .1. 1. سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة:  

على سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة )بما في ذلك التنقل املحدود( طاملا أن النضج بقاء من الضرور  ال يتضح أنه 

 تي تعرفهااللالختالالت يجاد حلول غير كاف ل  ،وحدهل ،لم يتحقق بعد، وأن قانون املنافسة ةسوق الثابتلالتنافس ي ل

 هذه السوق.

 .ذلكب لهم املتعهدين املرخص من طرفهذه السوق خدمات املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة املقدمة طابق تو 

IV .1 .2. سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة: 

لتقديم  الحائزون على تراخيص دون هيوفرها املتعالتي  املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة السوق خدمات هذهطابق ت

تعهدين ملاطؤد  إلى تحويالت مالية بين تبمثابة خدمة ولوج متبادلة،  يعتبر  إنهاء املكاملة تنقلة، إذ أناتفية امللهالخدمات ا

 متعهد.ائد بالنسبة لكل و وع الوقت نفقاتفي نفس  تشكل التي

ا تتطلب تنظيما مسبًقا، نظًرا ألن سوق التقسيط املرتبط شبكة املتنقلةاملنتهية بال ال تزال سوق املكاملات
ً
، ابه ةسوق

 ،وليدالحظة على املستوى اللم تصل بعد إلى مرحلة النضج امل عرفها،تالقوية التي الظاهرية على الرغم من املنافسة و 

السنوات  في تناقصها التدريجيغم من من أوجه القصور على الر  السوق تعانيبالنسبة لكل الفاعلين حيث ال تزال هده 

 األخير .

فإنه  ،لذلكلن يكون كافيا لعالج أوجه القصور التي لوحظت في هذه السوق. ونتيجة  ،وحدهل ،قانون املنافسةكما أن 

 التقسيط. و سوق أالجملة  مستوى سوق  على ، سواءاملسبقعلى التنظيم بقاء يجب ال 

لى النتائج إ مكوناته، وبالنظر في مجمله وبجميع  املتنقلة،املنتهية بالشبكة  فإن قطاع سوق املكاملات ،من جهة أخرى 

وع موضالفتر ، نذر بظهور اختالالت سيكون من الضرور  تتبعها خالل هذه ي اآلن، وإلى غاية 20161املسجلة منذ عام 

 .اوفقا للنصو  التنظيمية املعمول به حلول الضرورية، عند االقتضاء،تقديم الأجل  منهذا القرار، 

 

 

                                                 
 وال سيما بعد البدء في تسويق الخدمات املقدمة من طرف شبكات االتصاالت من الجيل الرابع.  1
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.3.1. IV النصية القصيرة : سوق الرسائل 

شروط لك على الذهذه السوق الخاصة، وتأثير  حذفشكلها، في الوقت الحالي، ي قد يتالاملحتملة  ر اخطبالنظر إلى األ 

قترح  ،الخدمات غيرها منلو  الخدمةهذه لولوج لالتقنية والتعريفية ل وقائي في  كتدبير  ،السوق  هالبقاء على هاتفإنه ي 

 تتبع هذه السوق، بالنظر إلى تأثير هذه الخدمة على تطبيقات أخرى متداولة. تأمينسيتم و إطار التنظيم القبلي للسوق. 

IV.4.1.  الفرعية السلكيةسوق الجملة للولوج ٍالى الحلقة والحلقة املحلية: 

 للحاجة إلى تطوير الصبيب العالي 
ً
بغي أن الفرعية يناملحلية فإن تقسيم الحلقة املحلية والحلقة  والعالي جدا،نظرا

  ستجيب،ي
ً
بين عروض " الصبيب العالي " و " الصبيب العالي ما إمكانية االستبدال كما أن هذه االحتياجات. ل ،جزئيا

 "
ً
 وال سيما بسبب العناصر التالية: ،محققةاستبدال  هي إمكانيةجدا

 :ناتج عن، بدرجة معينة قرب الشبكات -

 نفس عقد الربط مثل على مستوى األلياف البصرية إما توصيل التي تطؤد  عموًما إلى  ،اتالشبك هندسة 

 (؛NROمخصصة ) ربطعقد  على مستوى أو  النحاسية،الحلقة 

 البينية الوسائط ( بينية من نوع وسائطاملتشابهة Ethernet؛) 

   الربط.عقد   مستوى  لىعتجميع الشبكة  تمديد وتوصيلضرور 

 ADSL خدمات من نوع تغطي التقنيات الواقع،. في FTTHواالستمرارية في تنامي الصبيب بين تقنيات النحاس  -

 إلى املبنى أو واأل VDSLو +ADSL2و
ً
 باستمرار  مع معدل صبيب متزايد املشترك، غاية لىإلياف البصرية وصوال

أللياف ميغابايت/ثانية ل 100أكثر من و  VDSLلـ  الثانيةابايت/غمي ADSL2 +  ،50ميغابايت/ثانية لـ  20)

 (.البصرية

، مما يطؤد  الليف البصر  و  VDSLو ADSLما بين  عمل من عامة الجمهور سلسلة متصلة من الصبيب للمست -

 للطلب.بالنسبة مكانية االستبدال إ قدر معين منإلى 

بسبب املعرفة املسبقة لهذا املشترك، البصرية أللياف ا في إلى مشترك ADSL في خدمة إمكانية تحويل مشترك -

 .الولوججود  خدمات  الرفع مناالتصاالت ورغبته "الطبيعية" في خدمات واحتياجاته من 

وض الصبيب عر  قديملت اسبقم اضروري اشرط السلكية الفرعية املحلية سوق الولوج للحلقة املحلية والحلقة يشكلكما 

صعب منشأ  أساسية ي كونها تعتبر ل خاصة كسوق اعتماد هذه السوق  ويقترح. تنافس يال هاوتطوير  والعالي جداالعالي 

 ظل في نساخهااست ولكون تطلبها بالنظر إلى االستثمارات التي ت ، وذلكواالقتصادية تشغيليةمن الناحية ال استنساخها

 مساهمة كبير  في السوق.أو  جدوى سيكون دون  قائمة، تحتية اتوجود بني
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وق ال سب األمر يتعلق إلى أنبالضافة  السوق،ال سيما الحواجز االقتصادية التي تواجهها هذه  الحواجز،وبالنظر إلى 

 ،وحدهل ،ةأن قانون املنافسيترتب عن ذلك فإنه  تنافس ي،تطور نحو وضع على  ،في املدى املتوسط ة،الحالي بنيتها تدل

 لتقنين
ً
 في هذه السوق. ةأو املستقبلي ةمخاطر الفشل امللحوظواستباق الخفاقات و  لن يكون كافيا

 خصوصا:السلكية الفرعية املحلية لحلقة املحلية والحلقة ى الإيشمل سوق الجملة للولوج و 

 لكبما في ذ (،الكلي أو الجزئي)التقسيم الفرعية خدمات الولوج املاد  للحلقة املحلية و/أو الحلقة املحلية  -

 ؛MSANو  DSLAMمعدات 

  خدمات الولوج -
 
 امل

 
الفرعية املحلية إلى الحلقة و  ، (VULA)، مثل الولوج االفتراض ي غل إلى الحلقة املحليةش

 
 
 والولوج إلى عروض التجميع امل

 
ي، السيل الرقمي الجهو  أو الوطنالوطني )الجهو  أو غل بالجملة على املستوى ش

 ؛(ي أو الجزئيالكل

الحلقة املحلية السلكية )جميع  نشر التحتية للهندسة املدنية التي يمكن تعبئتها ل اتالولوج إلى البني -

 التكنولوجيات مجتمعة(؛

غلةعروض  -
 

ش  ؛رهن الشار  وصالت األلياف البصريةوضع ل غير م 

هم في االسوق والتي يمكن أن تس ههذب( موقع املشترك، ...ت، والMSANجميع الخدمات ذات الصلة )الولوج إلى  -

 ة في هذه السوق وضمان االستبدال املطلوب.يتطوير املنافسة الفعل

االلتزامات املفروضة على  ه يجب أن تكون أنمع العلم  ضرور ،مكونات هذه السوق أمر ختلف مل قبليإن التنظيم ال

 تنوعة هذه السوق م في امطؤثر  ذانفو  ن يمارسون ذيال تعهدينامل
ً
لى وجه ع االعتبار،ب اللتكنولوجيات املعنية وأخذوفقا

 يمكن تعديل االلتزامات املذكور  أو تعليقها.فإنه  وبالتالي،الصفة الناشئة للصبيب العالي جدا.  الخصو ،

IV. 5.1 :سوق الجملة للولوج إلى البنية التحتية للهندسة املدنية 

يعاب شبكات ولكن أيضا الست ،هامة لدعم شبكات املواصالت القائمةالبنية التحتية للهندسة املدنية بنية تحتية تشكل 

 ناسبم للسماح للمنافسين بولوج قبلياوتتطلب تنظيما  استنساخهامن الصعب  ، حيث إنهاأللياف البصرية الجديد 

 لشبكاتهم وخدماتهم. لتطوير تنافس يإليها 

وضع لتي تعوق ا ،...( والطابع الترابي وتشعب الشبكة، اسبة،املنالحواجز الهيكلية )االستثمارات الكبير  وغير وال تشجع 

تطور هذه السوق نحو وضع تنافس ي على املدى الطويل،  على ،أ  منافسمن طرف  لبنيات التحتية للهندسة املدنيةا

على تطوير وتنويع  ، تبعا لذلك،مما يطؤثر السوق،غير كاف ملعالجة حاالت إخفاق  ،وحدهل ،ويجعل قانون املنافسة

 .خدمات املواصالت لصالح الزبناء

لتي تغطي وا ،هوائيةالأو  يةتحت األرضسواء ال املدنية،التحتية للهندسة  ياتتشمل هذه السوق الولوج إلى جميع البنو 

ب التراالتجميع أو الشبكة األساسية( بمجموع شبكة  فرعية، محلية أو حلقة محلية جميع مكونات الشبكة )حلقة
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متطلبات  في ضوء الضرور ،حسب  السوق،لهذه قبلي الحالية وتعزيز شروط ومبادئ التنظيم الويتعين البقاء . الوطني

 .ةياملنافسة الفعل

IV .6.1 :سوق الجملة لخدمات الربط الثابت 

تطوير شروط مواتية للولوج بالجملة  بر ع ،بالضرور  مر،يقاوالت ألفراد واملصالح اإن تطوير الشبكات والخدمات ل

ة إلى بالضاف ،الحضرية-الحضرية وبينجزاء السوق باأل  وتتعلق هذهخدمات السعات. مختلف ملتعهدين إلى فائد  ال

 الجزء الطرفي. 

أو  طؤجر املمثل الوصالت  املتوفر ،السوق بعين االعتبار خدمات التقسيط  سيأخذ تحليل نفود املتعهدين في هذهو 

 .LAN2LANأو  IP-VPN من نوع اتخدم

 سوقين فرعيين:على تشمل هذه السوق و 

IV.1.6.1 .للربط الثابت الحضرية-البينو الحضرية ألجزاء سوق الجملة ل: 

ي الصعوبة االقتصادية املتمثلة فب، في هذه الحالة، ترتبط لهذه السوق حواجز هيكلية عالية وغير مطؤقتة في الولوج

ومستويات حضر ، -على املستوى الحضر  والبينبالجملة  الربط الثابتإمكانية طرح خدمات مماثلة لخدمات 

 لى فائض فيع الحاالت،في كثير من  ،تتوفرالشبكات املوجود  التي  استنساخأو  مديدتالضرورية ل الكبير  الستثمار ا

جعل ي املقدمة،فإن أهمية هذه السوق لتسهيل وتعزيز املنافسة واالبتكار في الخدمات  ذلك،. بالضافة إلى اتسعال

 هذه السوق.اختالالت غير كاف لعالج  وحده،ل ،قانون املنافسة

-البينالحضر  و جزء تضمن جميع خدمات السعة بالجملة في التالسوق كسوق  هيتم تعريف هذ لذلك،ونتيجة 

تيح التحتية التي ت والبنيةوخدمات السعة  (،LLOخدمات الوصالت املطؤجر  بالجملة ) الحالة،في هذه هي، و  حضر ،

غلة لأللياف البصرية البين والعروضمتعهد واحد الخاصة ب (PoP)تين لتواجد املتعهدين ربط نقط
 

ش
 
حضرية. -غير امل

 ميكية لسوق الربط الثابت.لتلبية االحتياجات الديناقبلي السوق من أجل التنظيم ال هالبقاء على هذويتعين 

IV.2.6.1 .لثابت: طالطرفي للربلجزء سوق الجملة ل 

 عروض ،في هذه الحالة ،وهي املتعهدجد او تنقطة  معبالجملة لربط موقع الزبون  خدمات السعةالسوق  ههذتطابق 

غلة لفائد الولوج بالجملة 
 

ش
 
 .خصصةاملناطق امل، والخدمات املقدمة داخل  (...LLA)قاوالتلسوق امل امل

 قد و 
 
 ب  ث

 
 لتي تعرفهااتلبي االحتياجات املتزايد  لخدمات الربط املالئمة للتغيرات والتطورات لكي السوق  هأهمية هذ تت

 ألهمية تكلفة وضع البنيات. ون ،نضج التنافس يالدرجة تبلغ بعد ي لم تال ،قاوالتاملوال سيما لسوق  السوق،
ً
تيجة نظرا

قترح السوق،وبالنظر إلى معايير تقييم مالءمة  لذلك،  .قبليالسوق من أجل التنظيم ال ههذعتماد ا فإنه ي 

لى وجه عهي منصو  عليها كما  الحالية،"، يبدو من خالل التحليالت أن املقتضيات خصصةاملفيما يتعلق "باملناطق 

ة املرحل ، فيمعالجة هذه املناطق وال تتطلبتسمح باملذكور أعاله،  24.96مكرر من القانون رقم  22املاد   في الخصو 

الة في تأثير هذه التدابير على املنافسة الفع بالنظر إلىالسوق،  همراقبة هذ تأمينوضع تدابير إضافية. وسيتم  ،الحالية

 هذه املناطق.
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7.1. IV  العالي جداو الصبيب العالي  ذي الثابت نترنتإلى األ  لوجسوق التقسيط للو: 

 كملهاي ADSL الولوج عبر بوجود خدمات  ،بشكل رئيس ي، تميزت ، حيثيةمنافسة فعل ،السوق  ههذ ،حاليا عرفال ت

 .، مما يعكس استعماالت محتملة قابلة لالستبدالاأللياف البصرية الولوج عبر 

 قترحإنه ي  ف جدا،الصبيب العالي والعالي تطوير خدمات شجيع وت هومن أجل تطوير املنافسة في سوق التقسيط هذ

 داالصبيب العالي والعالي ج الثابت ذ  نترنتالتقسيط للولوج إلى األ خدمات  شملت، ةخاصكسوق اعتماد هذه السوق 

 بغض النظر عن الوسيلة أو التكنولوجيا املستخدمة.

 إخالل أ  لحيلولة دون وقوعمع التدابير الحالية لوموائمة السوق متناسبة  املتعلقة بهذهيجب أن تكون االلتزامات و 

 في هذه السوق. ينافس ت

.2. IV  ذبشأن مؤشرات تقييم النفو : 

مجموعة من املطؤشرات الكيفية والكمية،  االعتبار بعين  يطؤخذمتعهد ما على مستوى سوق خاصة، نفوذ من أجل تقييم 

 التي توفر، مجتمعة، رؤية واضحة حول مستوى نفوذ املتعهد وقدرته على التأثير على قواعد السوق.

، إجماال، املتعهد املعني باألمر، من خالل، هدف املطؤشرات الكيفيةستتخص املطؤشرات الكمية السوق املعنية فيما تو 

 إمكانياته وتجربته.ومختلف تحليل قدراته املالية الخصو ،  وجه على

قترح ا الغرض، ذوله  اعتماد املطؤشرات الكمية والكيفية التالية:فإنه ي 

.1.2. IV املؤشرات الكمية: 

 حيث:حصة السوق من 

 ،رقم املعامالت 

 و حركة،حجم ال 

 .حظير  املشتركين 

.2.2. IV : املؤشرات الكيفية 

 ،حجم املقاولة 

  ،البنية املالية 

 ،التكامل العمود  للمتعهد 

  التكنولوجي، تفوق ال و أالتقدم و ق اسو تجربة املتعهد في األ  

  حجمالوجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات، 

 أو هما معا لى املستعمل النهائيأساسية أو وسائل الولوج إ بنية مراقبة، 

 ،وجود تكاليف غير قابلة لالسترداد 

 املصبعزز وضعيته املهيمنة على سوق ي، املنبعمال هيمنة املتعهد على سوق احت، 

 ،وجود أرباح عالية غير اعتيادية 

 سة محتملة.غياب مناف 
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.3. IV ين يمارسون نفودا مؤثراذاللتزامات املطبقة على املتعهدين الابشأن: 

إذكاء منافسة  الهدف منها املعنية،متناسبة واألسواق الخاصة  ، بحكم طبيعتها،لتزامات املطبقة على املتعهدينتعتبر اال

 ب: ،عموما ،ه االلتزاماتذه محور تتو  وللمستهلكين.مفيد  للسوق 

  ؛للولوجنشر عرض تقني وتعريفي 

 ؛بعض الخدمات نحو التكاليف تتوجيه تعريفا 

 ؛الشفافية من حيث الحصول على املعلومات 

 ؛تدابير خاصة على مستوى تأطير عروض التقسيط 

  ؛ةيفعل تشغيليةكيفيات  لفائد تدابير خاصة 

  عدم التمييز؛ 

 .مسك محاسبة تفصيلية 

(، فيما يخص تعريفات CILT) بعيداعتماد طريقة التكاليف املتزايد  على املدى ال ،تدريجيا ،، سيتممن جهة أخرى 

، وبمجرد حصر الكيفيات املتعلقة بها من طرف 2020/2021انطالقا من سنة وذلك املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة، 

 الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت.

إقرار التزامات من شأنها بلوغ هدف معين في فتر  زمنية محدد ، تنصيص و التناسبية الحلول املطبقة، ويراد بمفهوم 

 وذلك وفقا ملواصفات السوق املعنية، وبالنظر إلى مستوى املنافسة بهذه السوق.

نبغي الشار  إلى أن املتعهد املعين كمتعهد يمارس نفوذا مطؤثرا في سوق خاصة، يمارس هذا النفوذ في مجموع التراب وت

يلزم بتطبيق التزاماته على مجموع التراب الوطني، باستثناء الحاالت التي يكون فيها متعهد ما يمارس نفوذا الوطني، و 

 سيجد نفسه خاضعا اللتزامات خاصة في هذه املناطق حصرا.فإنه  ،فقط. وفي هذه الحالة خصصةمطؤثرا في مناطق م

 

 :يلييقرر ما 

 

 املادة األولى

 ، على الشكل التالي:2018( سنوات ابتداء من فاتح يوليو 3املقرر  لفتر  ثالث )تحدد الئحة األسواق الخاصة 

 سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة. 

 سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة. 

 سوق خدمة الرسائل النصية القصير  املنتهية بالشبكة املتنقلة. 

  السلكيةالفرعية لحلقة املحلية وا لحلقة املحليةاسوق الجملة للولوج إلى. 

 التحتية للهندسة املدنية اتسوق الجملة للولوج إلى البين. 

 للربط الثابتحضرية -ألجزاء الحضرية والبينسوق الجملة ل. 

  للربط الثابتلشبكات الطرفي الجملة للجزء سوق. 

  ذ  الصبيب العالي والصبيب العالي جدا. ألنترنيت الثابتالتقسيط لولوج اسوق 

 



 
 

 

 19على  19صفحة   01/18 رقم قرار

نة وااللتزامات املرتبطة بها هي تلك املبي املتعهدين إن تحديد هذه األسواق واملطؤشرات املستعملة من أجل تقييم نفوذ

 في الفصل الرابع من هذا القرار.

 

 : املادة الثانية

املنافسة في  عندما يبرر تطور  ،بمبادر  من الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ة الئحة األسواق الخاصة،تتم مراجع

 .سنوات وفي جميع الحاالت، عند نهاية أجل ثالثذلك،  الخصو ، وجه ، علىقطاع املواصالت

 

  املادة الثالثة:

د  إلى املدير املركز  للمنافسة وتتبع املتعهدين واملدير املكلف بمهمة التقنين، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ  ْسن  ي 

 الرسمية.ينشر بالجريد  هذا القرار الذ  

 

 املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

 عز العرب حسيبي

 


