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 من 22صادر في  02/18قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم 

( يقض ي بتعيين متعهدي الشبكات العامة للمواصالت 2018 يونيو  07) 1439 مضانر 

 2018األسواق الخاصة للمواصالت برسم سنة الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في 

 

 )2018 شتنبر  10 – 6707الجريدة الرسمية عدد (
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 املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت،

بتاريخ  1-97-162املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  24-96بناء على القانون رقم  -

 وتتميمه؛(، كما وقع تغييره 1997أغسطس  7) 1418ربيع اآلخر  2

 كات( املتعلق بالربط البيني لشب1998فبراير  25) 1418شوال من  27الصادر في  2.97.1025وعلى املرسوم رقم  -

 وال سيما الباب الثالث؛ وتتميمه،املواصالت، كما وقع تغييره 

يونيو  06) 1439رمضان  من 21صادر في  01/18 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم -

 سنوات؛يقض ي بتحديد الئحة األسواق الخاصة للمواصالت لفترة ثالث  (2018

يقض ي باعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالكيفيات  2014أبريل  16الصادر في  06/14وعلى القرار رقم  -

رية والتشارك في البنيات التحتية للشبكات املكونة من األلياف البص التشغيلية والتعريفية والتعاهدية القتسام

 ؛(FTTH)إلى غاية املشترك 

( يقض ي بتعيين 2015ديسمبر  9) 1437من صفر  27 صادر  06/15ملدير العام للوكالة الوطنية رقم اوعلى قرار  -

متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في األسواق الخاصة للمواصالت برسم سنة 

 ؛2016

املتعلق  2017مارس  08الصادر في  03/17وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  -

الحلقة و سوق الجملة لولوج البنيات التحتية املادية املكونة للحلقة املحلية ة والتعريفية لبالعروض التقني

 املحلية الفرعية التصاالت املغرب؛

املتعلق  2017مارس  08الصادر في  04/17وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  -

 املدنية التصاالت املغرب؛بالعرض بالجملة لولوج منشآت الهندسة 

املتعلق  2017مارس  08الصادر في  05/17وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  -

بالعرض التقني والتعريفي لسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة ولسوق الوصالت املؤجرة بالجملة التصاالت 

 املغرب؛

املتعلق  2017مارس  08الصادر في  06/17للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم وعلى قرار املدير العام  -

 بالعرض التقني والتعريفي للشبكة املتنقلة التصاالت املغرب؛

 2014يونيو  17 لصادر بتاريخا 10/14م رق املواصالت لتقنين الوطنية للوكالة التابعة التدبير وعلى قرار لجنة -

 السلكية الثابتة الشبكة عرفته الذي التطور  بالنظر إلى الفرعية املحلية والحلقة املحلية الحلقة بتقسيم يتعلق

 به؛ املرتبطة التشغيلية وببعض الكيفيات املغرب اتصاالت لشركة
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I- : اإلطار القانوني 

لتقنين املواصالت سنويا املشار إليه أعاله، تعين الوكالة الوطنية  2.97.1025من املرسوم رقم  15طبقا ألحكام املادة 

 متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في األسواق الخاصة.

في سوق في قطاع املواصالت، كل متعهد يوجد،  نفوذا مؤثرا "يعتبر كمتعهد يمارس يلي:على ما املادة  هذه تنصو 

آخرين، في وضعية مماثلة لوضعية مهيمنة تتيح له التصرف بكل استقاللية تجاه  بشكل فردي أو باشتراك مع

لنفوذ مؤثر في سوق أخرى  ومستهلكي منتوجاته. وفي هذه الحالة، يمكن أيضا اعتبار املتعهد ممارسا وزبنائهمنافسيه 

 .لها ارتباط وثيق بالسوق األولى "

ن نفوذا الذين يمارسو  الشبكات العامة للمواصالت متعهديصالت الوكالة الوطنية لتقنين املوا تعين ،غرضهذا اللو 

 املشار إليه أعاله. 01/18رقم قرار ال موضوعالتي هي و ، كل سوق خاصةفي مؤثرا 

 

II- ملنهجية املتبعة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت :ا 

، استمارات 2017خالل شهر دجنبر  ،للمواصالتأرسلت الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ملتعهدي الشبكات العامة 

تعلقة املبيانات الهذه االستمارات  قد همتو خاصة قصد تقييم وضعيتهم في كل سوق من األسواق الخاصة. 

 .2017من سنة فصول الثالثة األولى ، وكذا بيانات ال2016لى إ 2014بالسنوات من 

  كالتالي:ه االستمارات هم ذاملتعهدون املعنيون به

  املغرب؛اتصاالت 

  ؛ليكومتيميدي 

  كوربوريت.وانا 

 يتحليل النفوذ املؤثر للمتعهدين على مؤشرات كمية ونوعية، كما ه يرتكز كر، ذسالف ال 01/18طبقا للقرار رقم و 

 :وعلى الخصوصفي الباب الرابع من القرار املذكور،  ةمبين

 يرة املشتركين؛ظح 

 ؛معنية كل شبكةلركة جم الحح 

 املعامالت؛ رقم 

 ؛قاولةحجم امل 

 ؛ةاملاليبنية لا 

  للمتعهد؛التكامل العمودي 

  التكنولوجي؛ سبقأو الوالتقدم التجربة في األسواق 
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 ؛حجموجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات ال 

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

  ؛غير قابلة لالستردادوجود تكاليف 

 املنبعوق ـى سـهد علعة املتـل هيمناتمـاح (en amont) املصبوق ـــى سـه املهيمنة علــوضعيتزز ــعـت (en aval) 

 ؛

  ؛عالية غير اعتياديةوجود أرباح 

 .غياب منافسة محتملة 

كل  فوذنتقيم الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت  ،وبالنظر إلى مستوى املنافسة املحتملة ،املعطيات وفي ضوء هاته

 مستوى كل سوق خاصة.  ىمتعهد عل

 

III- نتائج تحليل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت : 

.1-III  .سوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة 

ونهاية سبتمبر  2016نهاية عام  عند ،على التوالي ،املعنيين املتعهدين صصح بلغتاملشتركين،  حظيرةفيما يتعلق ب

 :كما يلي 2017

 ؛% 83و %79,5 :تصاالت املغرببالنسبة ال 

  ؛% 15و %18 :كوربوريت وانالبالنسبة 

 ؛% 2و % 2,5 :يدي تيليكوممل بالنسبة 

 %1,5مقابل  % 96 بنسبة صةحعلى  ،2016 سنة نهاية عند ،املغرباتصاالت  حازت املعامالت،فيما يخص رقم و 

 .كوربوريت بالنسبة لوانا %2,5مليدي تيليكوم، وبالنسبة 

بشكل ملحوظ. وفي هذا اإلطار  %40عتبة  تفوق  تصاالت املغربال السوق  فإن حصصبالنظر إلى هذه املعطيات، و 

متعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق ك اتصاالت املغرب عتبر ت سالف الذكر، 01/18رقم  قرارالقتضيات مل اوتطبيق

 املنتهية بالشبكة الثابتة.املكاملات 

III-2. سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة: 

 :التاليك ،2016 سنة لى حدود نهايةإ ن املعنيين،تعهدياملحصص  ت، توزعاملشتركين حظيرة على مستوى 

 ؛% 44,2 :بالنسبة التصاالت املغرب 

 ؛% 32,8 :بالنسبة مليدي تيليكوم 
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  23 :كوربوريت لوانابالنسبة %. 

املعامالت  رقممن  % 59,8 نسبة على ،2016متم سنة  عند ،تز اح اتصاالت املغرب فإناملعامالت،  رقمما بالنسبة لأ

 . كوربوريت بين ميدي تيليكوم ووانا ،بحصص شبه متكافئة ،توزع . في حين أن الباقياإلجمالي

 .2017رصد نفس التوجهات خالل سنة  تم ولقد

املتنقلة، تحوز اتصاالت املغرب )من حيث القيمة املكاملات على مستوى عموم سوق  ،خلص أنهيستما سبق، مو 

 اتصاالت املغربفإن املتنقلة، للمكاملات . وفيما يخص سوق التقسيط % 40حصة تفوق بكثير عتبة على والحجم( 

 .% 40تفوق بنسبة على حصة سوق  تحوز، كذلك،

  .2016تم رصد احتماالت تطور ضعيفة منذ نهاية سنة فقد ، كوربوريت ميدي تيليكوم ووانا كل من بخصوصأما 

جل اقتراح تعديالت أل ، 2018سنة لاألخير  فصلوتبعا لذلك، ستتم مراجعة مؤشرات هذه السوق، انطالقا من نهاية ال

 ضرورية. صبحقد ت

تعتبر اتصاالت  سالف الذكر، 01/18رقم  قرار اللى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات إهذه املعطيات و لى إبالنظر و 

 مارس نفوذا مؤثرا في سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة.متعهد يك املغرب

III-3.  القصيرة املنتهية بالشبكة املتنقلةالنصية سوق خدمة الرسائل: 

لى إ ،بلغت حصص السوق ، خارجها(بداخل نفس الشبكة و بالقصيرة الخارجة ) النصية فيما يتعلق بعدد الرسائل

 % 18,3و % 52,6، كل من على التوالي ،كوربوريت ميدي تليكوم وواناو لكل من اتصاالت املغرب  ،2016متم سنة 

لكل من  حصص السوق  بلغت، حيث 2017شهر شتنبر عند  ،هذه الحصص ارتفاعا ملحوظا تعرفقد . و %29,1و

 .% 26,6و % 27و % 46,4، على التوالي ،كوربوريت ميدي تليكوم وواناو اتصاالت املغرب 

، لكل من 2016لى متم سنة إ ،القصيرة، بلغت حصص السوق  النصية فيما يتعلق بالربط البيني للرسائلأما 

 . % 33و % 25و % 42 ،على التوالي ،كوربوريت ميدي تليكوم وواناو اتصاالت املغرب 

 .% 40سوق تفوق عتبة ال من على حصة ،القصيرة النصية في سوق الرسائل ،تتوفر اتصاالت املغرب ،وبذلك

 .% 40و % 20بين  ما تتراوح ،منهماواحد لكل  ،سوق ال، فإن حصص كوربوريت ميدي تليكوم ووانا وبخصوص

في التجربة  ة،، في هذه الحالتتمثلوالتي باعتبار املؤشرات الكيفية،  تعهدينذين امله تم تقييم نفوذيلك، لذ نتيجةو 

في هذه السوق رغم املنافسة البقاء الخصوص، القدرة على  وعلىالقصيرة،  النصية على مستوى سوق الرسائل

 عن التطبيقات الجديدة. ، السيما،الناتجة

 تمكنهم اتن الثالثة في وضعيو سالف الذكر، يظل املتعهد 01/18رقم  قرار القتضيات مل اما سبق، وتطبيقإلى نظر وبال

القصيرة املنتهية بالشبكة املتنقلة، وهم بذلك يمارسون، كل على حدة، نفوذا  النصية تأثير على سوق الرسائلمن ال

 مؤثرا على مستوى هذه السوق.
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III- 4.  لحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكيةاسوق الجملة لولوج: 

صة حاتصاالت املغرب على  حازتالصبيب العالي والعالي جدا، بت ذي اثعلى مستوى سوق التقسيط لألنترنيت ال

. فضال عن ذلك، تتوفر اتصاالت املغرب على 2016متم سنة  عند % 99,6 تبلغ يرة املشتركين،ظح سوق، من

 .نحاسيةشبكات الولوج ال مجموعوعلى للولوج  التحتية للهندسة املدنية اتالبني

الصبيب  يذ الثابت على مستوى سوق التقسيط لألنترنيت ،كوربوريت ميدي تليكوم ووانا كل من تتوفر ، امن جهتهم

 .% 0,1و % 0,3 من السوق تبلغ على حصص ،تباعا و 2016متم سنة  غاية لىإجدا،  والعاليالعالي 

تعتبر اتصاالت  سالف الذكر، 01/18رقم  قرار اللى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات إلى هذه املعطيات و إبالنظر و 

 ه السوق.ذمستوى ه علىمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا كاملغرب 

III-5. البنيات التحتية للهندسة املدنية سوق الجملة لولوج: 

شبكة و تجميع و الشبكة )ولوج  مكونات وعتتوفر اتصاالت املغرب على بنية تحتية للهندسة املدنية تغطي مجم

 .(.، ..أساسية

املتعهد التاريخي الذي يتوفر على التسهيالت األساسية لولوج الشبكة الثابتة والبنيات  اكونهوإلى ك لذوبالنظر الى 

سالف الذكر،  01/18 رقم قرار القتضيات مل االتحتية للهندسة املدنية املوزعة على مجمل التراب الوطني، وتطبيق

 مستوى هذه السوق. علىمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا كتعتبر اتصاالت املغرب 

III-6. لوجللو  الجملة وسوق  الحضرية للربط الثابت-والبينألجزاء الحضرية ولوج اسوق الجملة ل 

 :الثابت طالطرفي للربلجزء ل

لياف األ السعة أو خدمات جميع خدماتبسوق الجملة للربط الثابت  تقترن  حضرية،-بينالفي املناطق الحضرية و 

غلةال
َ

ش
ُ
 لتقسيطاتتألف أسواق و . شبكات اإلمدادببناء شبكاتهم األساسية و  متعهدينمما يسمح لل ،بصرية غير امل

ب العالي ذي الصبي ت الثابت واملتنقلينترنباأل  ربطمن جميع خدمات ال ،بشكل رئيس ي ،ذهه سوق الجملةل الالحقة

 .كبيرة ات، التي تتطلب سعوالعالي جدا

 .املقدمة من طرف اتصاالت املغرب للمتعهدين ةجر ؤ وصالت امللعروض اتتكون العروض الحالية من و 

، عند % 62,8 تبلغ قيمةفي السوق بحصة على  اتصاالت املغربوفر ت الثابت واملتنقل، تتينترنفي جميع أسواق األ و

 .2017وقد تم رصد نفس التوجه سنة  . 2016 سنةنهاية 

 حازت (،LAN2LANو IP-VPN يمن نوع الوصالت املؤجرةعروض في الجزء الطرفي من خدمات السعة )بما في ذلك 

 .من حظيرة املشتركين % 79بلغت ، 2016السوق، عند متم سنة  منعلى حصة  اتصاالت املغرب
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تطبيقا و  الثابتربط الجملة لخدمات الجزئي سوق في  %40بكثير عتبة  تفوق وبما أن حصة اتصاالت املغرب 

سوقي الجملة  في متعهد يمارس نفوذا مؤثراكتعتبر اتصاالت املغرب  ،سالف الذكر 01/18رقم  قرار ال قتضياتمل

 للربط الثابت.

املناطق املحددة  ، فإن شروط توفير خدمات االتصاالت داخلالذكر سالف 01/18رقم  لقرار لطبقا و من جهة أخرى، 

 24.96من القانون رقم  ةكرر امل 22املعمول بها، وعلى وجه الخصوص أحكام املادة التنظيمية مقتضيات للتخضع 

 املشار إليه أعاله.

التصريح بكون متعهد ما يمارس نفوذا مؤثرا في سوق خاصة على عندما يتم أنه  املعاملة،ومن البديهي، بغية توحيد 

الوطني  املحددة على املستوى  الخاصة التزاماتهاملستوى الوطني وبكونه أيضا مكلفا بتدبير منطقة مخصصة، فإن 

 تنطبق على املنطقة املذكورة.

III-7. الصبيب العالي والعالي جدا يسوق التقسيط لولوج األنترنيت الثابت ذ: 

املعامالت اإلجمالي لألنترنيت الثابت، بلغت حصة اتصاالت املغرب  رقمعلى مستوى و  2017نهاية شهر شتنبر  عند

 .% 3, 1و % 6,5 ،تباعا ،كوربوريت ميدي تليكوم وواناكل من . في حين بلغت حصص % 92,2

تعتبر اتصاالت  سالف الذكر، 01/18رقم  قرار اللى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات إبالنظر الى هذه املعطيات و و 

 ه السوق.ذمستوى ه علىمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا كاملغرب 

 

 يقرر ما يلي:

 املادة األولى: 

املشار إليه  01/18، بالنسبة لكل سوق خاصة محددة بواسطة القرار رقم 2018يحدد هذا القرار، برسم سنة 

متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في هذه األسواق وكذا االلتزامات  الئحةأعاله، 

 املرتبطة بذلك.

 

 : الثانيةاملادة 

ُن 2018برسم سنة  َعيَّ
ُ
 اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في:، ت

  ؛سوق املكاملات املنتهية في الشبكة الثابتة  -

 سوق املكاملات املنتهية في الشبكة املتنقلة. -

 ـ:ـباتصاالت املغرب تلزم 
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  يجب عرض املذكورةألسواق با الخاصة، عروضها التقنية والتعريفية 2018يوليو  16نشر، في أجل أقصاه .

املصادقة  قصد، 2018يونيو  27في أجل أقصاه  الوطنية لتقنين املواصالت، الوكالةأنظار هذه العروض على 

 طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.عليها 

  )؛نحو التكاليفتوجيه تعريفات انتهاء النداءات في الشبكات الثابتة واملتنقلة )خدمة الصوت 

 فيما يخص مراجعة العروض بالتقسيط املطابقة وال سيما، ظيمية الجاري بها العمل، احترام النصوص التن

 لهذه األسواق؛

  تأمين ولوج عادل إلى شبكاتها املتعلقة باألسواق املذكورة أعاله، ضمن شروط تقنية وتعريفية موضوعية

 وغير تمييزية.

 

 : الثالثةاملادة 

ُن اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في: 2018برسم سنة  َعيَّ
ُ
 ، ت

  الجملة لولوج الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية؛ سوق 

   الجملة لولوج البنيات التحتية للهندسة املدنية. سوق 

ورقم  03/17رقم و  06/15رقم و  10/14رقم  قراراتالنصوص عليها في في هذا اإلطار، وفضال عن االلتزامات امل

04/17  
ُ
 ، بما يلي: الخصوصعلى وجه اتصاالت املغرب،  مُ لزَ املذكورة سابقا، ت

  ات التحتية البنيإلى ولوج اللى املوارد والخدمات املرتبطة بإلولوج املتعلقة بااالستجابة للطلبات املعقولة

 ؛املكونة للحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية

 واعد ق ذاخدمات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية وك ، لفائدة املتعهدين املعنيين،السهر على توفير

نشاء من أجل إقابلة للتعبئة التحتية للهندسة املدنية ال اتالهندسة الخاصة بعرض الجملة لولوج البني

الخاصة  اياجاتهاحتجل أل ستعملها تلتي اتلك قابل للمقارنة مع الحلقات املحلية البصرية، بشكل غير تمييزي و 

 ؛لتوجهات الدوليةا أفضل معو 

 أن تكون  السهر على 
ُ
 خدمات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية املتعلقة بعرض الولوج امل
َ
لحلقة الى إسم ق

ة املرتبطة بالولوج واملتعلق والخدماتوكذا املوارد  نحاسيةوالحلقة املحلية الفرعية الالنحاسية املحلية 

ستعملها تي تتلك ال ة وقابلة للمقارنة معالربط الالزمة للمتعهدين األخرين غير تمييزي /أو بخدمات اإليواء و

 ؛لتوجهات الدوليةمع أفضل االخاصة و  ااحتياجاتهجل أل 

  ضع و الخاصة، و  الخدماته هاوفر تعلى غرار الجودة التي األخرين ن متعهديلجودة الخدمات املمنوحة لتأمين

 ؛اللتزاماته اذاحترام هالتي تبرر ، املؤشرات هاطلببناء على الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، رهن إشارة 

  ؛لى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية نحو التكاليفإتوجيه تعريفات خدمات الولوج 
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  ؛للهندسة املدنية نحو التكاليفالبنيات التحتية لى إتوجيه تعريفات خدمات الولوج 

 من خالل كيفيات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية للولوج إلى الحلقة املحلية تمكين املتعهدين األخرين ،

 ؛من الشروط الالزمة لطرح عروض تقسيط مماثلة ،اقترحهتي توالحلقة املحلية الفرعية ال

 ،سالفة عروضها التقنية والتعريفية املطابقة لألسواق، 2018يوليو  16في أجل أقصاه و وفقا لذلك نشر 

 ويجب أن  الذكر.
ُ
 27في أجل أقصاه  ،الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أنظار  عرض هذه العروض علىت

 طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. قصد املصادقة عليها ،2018يو نيو 

َتمم 
ُ
 قرار لافي الباب الرابع من ي منصوص عليها كما ه ،بخدمات جديدةعروض التقنية والتعريفية ه الذهيجب أن ت

عرض، وأناملشار إليه أعاله  01/18رقم 
ُ
لوكالة الوطنية لتقنين امصادقة ى لع، 2018 أكتوبر  31أقصاه جل أفي  ت

 املواصالت.

 

  :الرابعةاملادة 

 2018 رسم سنةب
ُ
 ءاألجزاإلى لوج سوق الجملة للو  كل منفي  امؤثر  ذانفو يمارس تعهد كم اتصاالت املغرب ينعَ ، ت

 .الجزء الطرفي للربط الثابتإلى  للولوج وسوق الجملة للربط الثابت حضرية-البينالحضرية و 

لَزمُ في هذا الصدد، و
ُ
 بما يلي: ،الخصوصعلى وجه  ،املغرب اتصاالت ت

  الوسائط)من حيث متنوع  مؤجرة للربط( ت)وصالت مؤجرة موجهة للمتعهدين ووصال  سعاتلل عرضنشر 

 على املستوى الوطني، موجه نحو التكاليف؛صبيب( وال

  ةإلى األلياف اللوج نشر عرض للو
َ
غل

َ
ش

ُ
وفق و يها مبالغ فمعقولة وغير  حضرية، بتعريفة-بينال بصرية غير امل

 ااحتياجاتهجل أل ستعملها تالتي تلك قابلة للمقارنة مع معقولة وغير تمييزية تقنية وكيفيات تشغيلية شروط 

 الدولية؛ مع أفضل التوجهاتو  الخاصة

 لألسواق املذكورة  طابقةامل، عروضها التقنية والتعريفية 2018يوليو  16أقصاه  أجلفي ووفقا لذلك  ،نشر

 ويجب أن  .أعاله
ُ
 27في أجل أقصاه  ،الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت أنظار  عرض هذه العروض علىت

 قا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.طب قصد املصادقة عليها ،2018يو نيو 

لَزُم اتصاالت املغرب بتتميم عروضها سالفة الذكر بخدمات للجملة جديدة، مخصصة للمقاوالت 
ُ
من جهة أخرى، ت

 ، قصد املصادقة عليها.2018أكتوبر  31وبعرضها على الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، في أجل أقصاه 

 

 :الخامسةاملادة 
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 2018 رسم سنةب
ُ
 اؤثر م ذايمارسون نفو كمتعهدين  كوربوريت اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم وواناكل من ن يَّ عَ ، ت

 بما يلي:يلزمون و  املنتهية بالشبكة املتنقلةخدمة الرسائل النصية القصيرة  سوق  في

  نحو التكاليف؛اإلنهاء  تعريفاتتوجيه 

 طابقة ملا قسيطعروض التدراسة فيما يتعلق ب ،، وال سيماالتنظيمية الجاري بها العملنصوص االمتثال لل

 املذكورة أعاله؛ سواقلأل 

  التقنية  ماملعمول بها، عروضه التنظيمية مقتضياتلل تطبيقا، 2018يوليو  16أقصاه  أجلنشر، في

عَرض  أنيجب . السوق لهذه  طابقةامل يةوالتعريف
ُ
على  ،2018يونيو  27أقصاه  أجلهذه العروض، في ت

ا تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري به ، قصد املصادقة عليها وذلك،الوطنية لتقنين املواصالتلوكالة ا

 العمل.

 

 :السادسةاملادة 

 2018 رسم سنةب
ُ
 الثابت تينترنإلى األ لوج للو  التقسيطفي سوق  امؤثر  ذايمارس نفو تعهد ن اتصاالت املغرب كميَّ عَ ، ت

 .الصبيب العالي والعالي جداذي 

 ، غرضهذا الول
ُ
 بما يلي: ،الخصوصعلى وجه  ،املغرب اتصاالت ملزَ ت

  السوق؛ هاملتعلقة بهذ قسيطالتب هالعروضبالنسبة مماثلة طرح عروض  مبدأ إمكانيةاحترام 

  تعهدين امل استبعادشأنها مستوى عروضها، من  لىمباشرة أو غير مباشرة ع ،محتملة مخاطر  ةأيتفادي

 السوق؛ ههذ املنافسين من

 ملطابقةا سيطقعروض الت مراجعةفيما يتعلق ب ،ال سيماو املعمول بها،  التنظيمية لمقتضياتاالمتثال ل 

 .للسوق أعاله

 

 :السابعةاملادة 

 نهما فيما يخصه،م، كل واحد ة التقنينهممب كلفواملدير امل وتتبع املتعهدينكل من املدير املركزي للمنافسة َنُد إلى س  يُ 

 املتعهدين املعنيين. إلى تبليغهمن تاريخ ابتداء تنفيذ هذا القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ 

 

 املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

 عز العرب حسيبي


