قرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  18/02صادر في  22من
رمضان  07( 1439يونيو  )2018يقض ي بتعيين متعهدي الشبكات العامة للمواصالت
الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في األسواق الخاصة للمواصالت برسم سنة 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 الباب الثالث؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  18/01صادر في  21من رمضان  06( 1439يونيو )2018يقض ي بتحديد الئحة األسواق الخاصة للمواصالت لفترة ثالث سنوات؛
 وعلى القرار رقم  14/06الصادر في  16أبريل  2014يقض ي باعتماد املبادئ التوجيهية املتعلقة بالكيفياتالتشغيلية والتعريفية والتعاهدية القتسام والتشارك في البنيات التحتية للشبكات املكونة من األلياف البصرية
إلى غاية املشترك )(FTTH؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية رقم  15/06صادر  27من صفر  9( 1437ديسمبر  )2015يقض ي بتعيينمتعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في األسواق الخاصة للمواصالت برسم سنة
2016؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  17/03الصادر في  08مارس  2017املتعلقبالعروض التقنية والتعريفية لسوق الجملة لولوج البنيات التحتية املادية املكونة للحلقة املحلية والحلقة
املحلية الفرعية التصاالت املغرب؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  17/04الصادر في  08مارس  2017املتعلقبالعرض بالجملة لولوج منشآت الهندسة املدنية التصاالت املغرب؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  17/05الصادر في  08مارس  2017املتعلقبالعرض التقني والتعريفي لسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة ولسوق الوصالت املؤجرة بالجملة التصاالت
املغرب؛
 وعلى قرار املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  17/06الصادر في  08مارس  2017املتعلقبالعرض التقني والتعريفي للشبكة املتنقلة التصاالت املغرب؛
 وعلى قرار لجنة التدبير التابعة للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت رقم  14/10الصادر بتاريخ  17يونيو 2014يتعلق بتقسيم الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية بالنظر إلى التطور الذي عرفته الشبكة الثابتة السلكية
لشركة اتصاالت املغرب وببعض الكيفيات التشغيلية املرتبطة به؛
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 -Iاإلطار القانوني :
طبقا ألحكام املادة  15من املرسوم رقم  2.97.1025املشار إليه أعاله ،تعين الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت سنويا
متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في األسواق الخاصة.

وتنص هذه املادة على ما يلي" :يعتبر كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق في قطاع املواصالت ،كل متعهد يوجد،
بشكل فردي أو باشتراك مع آخرين ،في وضعية مماثلة لوضعية مهيمنة تتيح له التصرف بكل استقاللية تجاه
منافسيه وزبنائه ومستهلكي منتوجاته .وفي هذه الحالة ،يمكن أيضا اعتبار املتعهد ممارسا لنفوذ مؤثر في سوق أخرى
لها ارتباط وثيق بالسوق األولى ".
ولهذا الغرض ،تعين الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا
مؤثرا في كل سوق خاصة ،والتي هي موضوع القرار رقم  18/01املشار إليه أعاله.

 -IIاملنهجية املتبعة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت :
أرسلت الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت ،خالل شهر دجنبر  ،2017استمارات
خاصة قصد تقييم وضعيتهم في كل سوق من األسواق الخاصة .وقد همت هذه االستمارات البيانات املتعلقة
بالسنوات من  2014إلى  ،2016وكذا بيانات الفصول الثالثة األولى من سنة .2017
املتعهدون املعنيون بهذه االستمارات هم كالتالي:
 اتصاالت املغرب؛
 ميدي تيليكوم؛
 وانا كوربوريت.
وطبقا للقرار رقم  18/01سالف الذكر ،يرتكز تحليل النفوذ املؤثر للمتعهدين على مؤشرات كمية ونوعية ،كما هي
مبينة في الباب الرابع من القرار املذكور ،وعلى الخصوص:
 حظيرة املشتركين؛
 حجم الحركة لكل شبكة معنية؛
 رقم املعامالت؛
 حجم املقاولة؛
 البنية املالية؛
 التكامل العمودي للمتعهد؛
 التجربة في األسواق والتقدم أو السبق التكنولوجي؛
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 وجود اقتصاديات النطاق أو اقتصاديات الحجم؛
 مراقبة بنية أساسية أو وسائل الولوج إلى املستعمل النهائي أو هما معا؛
 وجود تكاليف غير قابلة لالسترداد؛
 احـتمال هيمنـة املتعهد علـى سـوق املنبع ) (en amontتـع ـزز وضعيت ـه املهيمنة علـى س ـوق املصب )(en aval
؛
 وجود أرباح عالية غير اعتيادية؛
 غياب منافسة محتملة.
وفي ضوء هاته املعطيات ،وبالنظر إلى مستوى املنافسة املحتملة ،تقيم الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت نفوذ كل
متعهد على مستوى كل سوق خاصة.

 -IIIنتائج تحليل الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت:
 .1-IIIسوق املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة.
فيما يتعلق بحظيرة املشتركين ،بلغت حصص املتعهدين املعنيين ،على التوالي ،عند نهاية عام  2016ونهاية سبتمبر
 2017كما يلي:
 بالنسبة التصاالت املغرب %79,5 :و% 83؛
 بالنسبة لوانا كوربوريت %18 :و% 15؛
 بالنسبة مليدي تيليكوم % 2,5 :و% 2؛
وفيما يخص رقم املعامالت ،حازت اتصاالت املغرب ،عند نهاية سنة  ،2016على حصة بنسبة  % 96مقابل %1,5
بالنسبة مليدي تيليكوم ،و %2,5بالنسبة لوانا كوربوريت.
وبالنظر إلى هذه املعطيات ،فإن حصص السوق التصاالت املغرب تفوق عتبة  %40بشكل ملحوظ .وفي هذا اإلطار
وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،تعتبر اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق
املكاملات املنتهية بالشبكة الثابتة.

 .2-IIIسوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة:
على مستوى حظيرة املشتركين ،توزعت حصص املتعهدين املعنيين ،إلى حدود نهاية سنة  ،2016كالتالي:
 بالنسبة التصاالت املغرب% 44,2 :؛
 بالنسبة مليدي تيليكوم% 32,8 :؛
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 بالنسبة لوانا كوربوريت.% 23 :
أما بالنسبة لرقم املعامالت ،فإن اتصاالت املغرب حازت ،عند متم سنة  ،2016على نسبة  % 59,8من رقم املعامالت
اإلجمالي .في حين أن الباقي توزع ،بحصص شبه متكافئة ،بين ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت.
ولقد تم رصد نفس التوجهات خالل سنة .2017
ومما سبق ،يستخلص أنه ،على مستوى عموم سوق املكاملات املتنقلة ،تحوز اتصاالت املغرب (من حيث القيمة
والحجم) على حصة تفوق بكثير عتبة  .% 40وفيما يخص سوق التقسيط للمكاملات املتنقلة ،فإن اتصاالت املغرب
تحوز ،كذلك ،على حصة سوق بنسبة تفوق .% 40
أما بخصوص كل من ميدي تيليكوم ووانا كوربوريت ،فقد تم رصد احتماالت تطور ضعيفة منذ نهاية سنة .2016
وتبعا لذلك ،ستتم مراجعة مؤشرات هذه السوق ،انطالقا من نهاية الفصل األخير لسنة  ،2018ألجل اقتراح تعديالت
قد تصبح ضرورية.
وبالنظر إلى هذه املعطيات وإلى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،تعتبر اتصاالت
املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق املكاملات املنتهية بالشبكة املتنقلة.

 .3-IIIسوق خدمة الرسائل النصية القصيرة املنتهية بالشبكة املتنقلة:
فيما يتعلق بعدد الرسائل النصية القصيرة الخارجة (بداخل نفس الشبكة وبخارجها) ،بلغت حصص السوق ،إلى
متم سنة  ،2016لكل من اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،على التوالي ،كل من  % 52,6و% 18,3
و .%29,1وقد عرفت هذه الحصص ارتفاعا ملحوظا ،عند شهر شتنبر  ،2017حيث بلغت حصص السوق لكل من
اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،على التوالي % 46,4 ،و % 27و.% 26,6
أما فيما يتعلق بالربط البيني للرسائل النصية القصيرة ،بلغت حصص السوق ،إلى متم سنة  ،2016لكل من
اتصاالت املغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،على التوالي % 42 ،و % 25و.% 33
وبذلك ،تتوفر اتصاالت املغرب ،في سوق الرسائل النصية القصيرة ،على حصة من السوق تفوق عتبة .% 40
وبخصوص ميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،فإن حصص السوق ،لكل واحد منهما ،تتراوح ما بين  % 20و.% 40
ونتيجة لذلك ،يتم تقييم نفوذ هذين املتعهدين باعتبار املؤشرات الكيفية ،والتي تتمثل ،في هذه الحالة ،في التجربة
على مستوى سوق الرسائل النصية القصيرة ،وعلى الخصوص ،القدرة على البقاء في هذه السوق رغم املنافسة
الناتجة ،السيما ،عن التطبيقات الجديدة.
وبالنظر إلى ما سبق ،وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،يظل املتعهدون الثالثة في وضعيات تمكنهم
من التأثير على سوق الرسائل النصية القصيرة املنتهية بالشبكة املتنقلة ،وهم بذلك يمارسون ،كل على حدة ،نفوذا
مؤثرا على مستوى هذه السوق.
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 .4 -IIIسوق الجملة لولوج الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية:
على مستوى سوق التقسيط لألنترنيت الثابت ذي الصبيب العالي والعالي جدا ،حازت اتصاالت املغرب على حصة
سوق ،من حظيرة املشتركين ،بلغت  % 99,6عند متم سنة  .2016فضال عن ذلك ،تتوفر اتصاالت املغرب على
البنيات التحتية للهندسة املدنية للولوج وعلى مجموع شبكات الولوج النحاسية.
من جهتهما ،تتوفر كل من ميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،على مستوى سوق التقسيط لألنترنيت الثابت ذي الصبيب
العالي والعالي جدا ،إلى غاية متم سنة 2016و تباعا ،على حصص من السوق تبلغ  % 0,3و.% 0,1
وبالنظر إلى هذه املعطيات وإلى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،تعتبر اتصاالت
املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا على مستوى هذه السوق.

 .5-IIIسوق الجملة لولوج البنيات التحتية للهندسة املدنية:
تتوفر اتصاالت املغرب على بنية تحتية للهندسة املدنية تغطي مجموع مكونات الشبكة (ولوج وتجميع وشبكة
أساسية.)... ،
وبالنظر الى ذلك وإلى كونها املتعهد التاريخي الذي يتوفر على التسهيالت األساسية لولوج الشبكة الثابتة والبنيات
التحتية للهندسة املدنية املوزعة على مجمل التراب الوطني ،وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر،
تعتبر اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا على مستوى هذه السوق.

 .6-IIIسوق الجملة لولوج األجزاء الحضرية والبين-الحضرية للربط الثابت وسوق الجملة للولوج
للجزء الطرفي للربط الثابت:
في املناطق الحضرية والبين-حضرية ،تقترن سوق الجملة للربط الثابت بجميع خدمات السعة أو خدمات األلياف
َُ
البصرية غير املشغلة ،مما يسمح للمتعهدين ببناء شبكاتهم األساسية وشبكات اإلمداد .وتتألف أسواق التقسيط
الالحقة لسوق الجملة هذه ،بشكل رئيس ي ،من جميع خدمات الربط باألنترنيت الثابت واملتنقل ذي الصبيب العالي
والعالي جدا ،التي تتطلب سعات كبيرة.
وتتكون العروض الحالية من عروض الوصالت املؤجرة للمتعهدين املقدمة من طرف اتصاالت املغرب.
وفي جميع أسواق األنترنيت الثابت واملتنقل ،تتوفر اتصاالت املغرب على حصة في السوق بقيمة تبلغ  ،% 62,8عند
نهاية سنة  .2016وقد تم رصد نفس التوجه سنة .2017
في الجزء الطرفي من خدمات السعة (بما في ذلك عروض الوصالت املؤجرة من نوعي  IP-VPNو ،)LAN2LANحازت
اتصاالت املغرب على حصة من السوق ،عند متم سنة  ،2016بلغت  % 79من حظيرة املشتركين.
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وبما أن حصة اتصاالت املغرب تفوق بكثير عتبة  %40في جزئي سوق الجملة لخدمات الربط الثابت وتطبيقا
ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،تعتبر اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوقي الجملة
للربط الثابت.
من جهة أخرى ،وطبقا للقرار رقم  18/01سالف الذكر ،فإن شروط توفير خدمات االتصاالت داخل املناطق املحددة
تخضع للمقتضيات التنظيمية املعمول بها ،وعلى وجه الخصوص أحكام املادة  22املكررة من القانون رقم 24.96
املشار إليه أعاله.
ومن البديهي ،بغية توحيد املعاملة ،أنه عندما يتم التصريح بكون متعهد ما يمارس نفوذا مؤثرا في سوق خاصة على
املستوى الوطني وبكونه أيضا مكلفا بتدبير منطقة مخصصة ،فإن التزاماته الخاصة املحددة على املستوى الوطني
تنطبق على املنطقة املذكورة.

 .7-IIIسوق التقسيط لولوج األنترنيت الثابت ذي الصبيب العالي والعالي جدا:
عند نهاية شهر شتنبر  2017وعلى مستوى رقم املعامالت اإلجمالي لألنترنيت الثابت ،بلغت حصة اتصاالت املغرب
 .% 92,2في حين بلغت حصص كل من ميدي تليكوم ووانا كوربوريت ،تباعا % 6,5 ،و.% 1 ,3
وبالنظر الى هذه املعطيات وإلى املعايير الكيفية وتطبيقا ملقتضيات القرار رقم  18/01سالف الذكر ،تعتبر اتصاالت
املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا على مستوى هذه السوق.

يقرر ما يلي:
املادة األولى:
يحدد هذا القرار ،برسم سنة  ،2018بالنسبة لكل سوق خاصة محددة بواسطة القرار رقم  18/01املشار إليه
أعاله ،الئحة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت الذين يمارسون نفوذا مؤثرا في هذه األسواق وكذا االلتزامات
املرتبطة بذلك.

املادة الثانية:

ُ
برسم سنة  ،2018ت َع َّي ُن اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في:
-

سوق املكاملات املنتهية في الشبكة الثابتة؛

 سوق املكاملات املنتهية في الشبكة املتنقلة.تلزم اتصاالت املغرب بــ:

قرار رقم 18/02

صفحة  7على 10

 نشر ،في أجل أقصاه  16يوليو  ،2018عروضها التقنية والتعريفية الخاصة باألسواق املذكورة .يجب عرض
هذه العروض على أنظار الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،في أجل أقصاه  27يونيو  ،2018قصد املصادقة
عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
 توجيه تعريفات انتهاء النداءات في الشبكات الثابتة واملتنقلة (خدمة الصوت) نحو التكاليف؛
 احترام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما ،فيما يخص مراجعة العروض بالتقسيط املطابقة
لهذه األسواق؛
 تأمين ولوج عادل إلى شبكاتها املتعلقة باألسواق املذكورة أعاله ،ضمن شروط تقنية وتعريفية موضوعية
وغير تمييزية.

املادة الثالثة:

ُ
برسم سنة  ،2018ت َع َّي ُن اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في:
 سوق الجملة لولوج الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية؛


سوق الجملة لولوج البنيات التحتية للهندسة املدنية.

في هذا اإلطار ،وفضال عن االلتزامات املنصوص عليها في القرارات رقم  14/10ورقم  15/06ورقم  17/03ورقم
ُ
 17/04املذكورة سابقا ،ت َلز ُم اتصاالت املغرب ،على وجه الخصوص ،بما يلي:
 االستجابة للطلبات املعقولة املتعلقة بالولوج إلى املوارد والخدمات املرتبطة بالولوج إلى البنيات التحتية
املكونة للحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية السلكية؛
 السهر على توفير ،لفائدة املتعهدين املعنيين ،خدمات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية وكذا قواعد
الهندسة الخاصة بعرض الجملة لولوج البنيات التحتية للهندسة املدنية القابلة للتعبئة من أجل إنشاء
الحلقات املحلية البصرية ،بشكل غير تمييزي وقابل للمقارنة مع تلك التي تستعملها ألجل احتياجاتها الخاصة
ومع أفضل التوجهات الدولية؛

َُ
 السهر على أن تكون خدمات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية املتعلقة بعرض الولوج املقسم إلى الحلقة
املحلية النحاسية والحلقة املحلية الفرعية النحاسية وكذا املوارد والخدمات املرتبطة بالولوج واملتعلقة
بخدمات اإليواء و/أو الربط الالزمة للمتعهدين األخرين غير تمييزية وقابلة للمقارنة مع تلك التي تستعملها
ألجل احتياجاتها الخاصة ومع أفضل التوجهات الدولية؛
 تأمين جودة الخدمات املمنوحة للمتعهدين األخرين على غرار الجودة التي توفرها لخدماتها الخاصة ،ووضع
رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،بناء على طلبها ،املؤشرات التي تبرر احترام هذه االلتزامات؛
 توجيه تعريفات خدمات الولوج إلى الحلقة املحلية والحلقة املحلية الفرعية نحو التكاليف؛
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 توجيه تعريفات خدمات الولوج إلى البنيات التحتية للهندسة املدنية نحو التكاليف؛
 تمكين املتعهدين األخرين ،من خالل كيفيات الولوج واإلجراءات العملية والتقنية للولوج إلى الحلقة املحلية
والحلقة املحلية الفرعية التي تقترحها ،من الشروط الالزمة لطرح عروض تقسيط مماثلة؛
 نشر ،وفقا لذلك وفي أجل أقصاه  16يوليو  ،2018عروضها التقنية والتعريفية املطابقة لألسواق سالفة
ُ
الذكر .ويجب أن تعرض هذه العروض على أنظار الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،في أجل أقصاه 27
يونيو  ،2018قصد املصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ُ
يجب أن ت َتمم هذه العروض التقنية والتعريفية بخدمات جديدة ،كما هي منصوص عليها في الباب الرابع من القرار
ُ
رقم  18/01املشار إليه أعاله وأن تعرض ،في أجل أقصاه  31أكتوبر  ،2018على مصادقة الوكالة الوطنية لتقنين
املواصالت.

املادة الرابعة:

ُ
برسم سنة  ،2018ت َعين اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في كل من سوق الجملة للولوج إلى األجزاء
الحضرية والبين-حضرية للربط الثابت وسوق الجملة للولوج إلى الجزء الطرفي للربط الثابت.
ُ
وفي هذا الصدد ،ت َلز ُم اتصاالت املغرب ،على وجه الخصوص ،بما يلي:
 نشر عرض للسعات (وصالت مؤجرة موجهة للمتعهدين ووصالت مؤجرة للربط) متنوع (من حيث الوسائط
والصبيب) على املستوى الوطني ،موجه نحو التكاليف؛
َُ َ
 نشر عرض للولوج إلى األلياف البصرية غير املشغلة البين-حضرية ،بتعريفة معقولة وغير مبالغ فيها ووفق
شروط تقنية وكيفيات تشغيلية معقولة وغير تمييزية قابلة للمقارنة مع تلك التي تستعملها ألجل احتياجاتها
الخاصة ومع أفضل التوجهات الدولية؛
 نشر ،وفقا لذلك وفي أجل أقصاه  16يوليو  ،2018عروضها التقنية والتعريفية املطابقة لألسواق املذكورة
ُ
أعاله .ويجب أن تعرض هذه العروض على أنظار الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،في أجل أقصاه 27
يونيو  ،2018قصد املصادقة عليها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ُ
من جهة أخرى ،ت َلز ُم اتصاالت املغرب بتتميم عروضها سالفة الذكر بخدمات للجملة جديدة ،مخصصة للمقاوالت
وبعرضها على الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،في أجل أقصاه  31أكتوبر  ،2018قصد املصادقة عليها.

املادة الخامسة:
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ُ
برسم سنة  ،2018ت َع َّين كل من اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كوربوريت كمتعهدين يمارسون نفوذا مؤثرا
في سوق خدمة الرسائل النصية القصيرة املنتهية بالشبكة املتنقلة ويلزمون بما يلي:
 توجيه تعريفات اإلنهاء نحو التكاليف؛
 االمتثال للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ،وال سيما ،فيما يتعلق بدراسة عروض التقسيط املطابقة
لألسواق املذكورة أعاله؛
 نشر ،في أجل أقصاه  16يوليو  ،2018تطبيقا للمقتضيات التنظيمية املعمول بها ،عروضهم التقنية
والتعريفية املطابقة لهذه السوق .يجب أن ُت َ
عرض هذه العروض ،في أجل أقصاه  27يونيو  ،2018على
الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت ،قصد املصادقة عليها وذلك ،تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها
العمل.

املادة السادسة:

ُ
برسم سنة  ،2018ت َع َّين اتصاالت املغرب كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق التقسيط للولوج إلى األنترنيت الثابت
ذي الصبيب العالي والعالي جدا.
ُ
ولهذا الغرض ،ت َلزم اتصاالت املغرب ،على وجه الخصوص ،بما يلي:
 احترام مبدأ إمكانية طرح عروض مماثلة بالنسبة لعروضها بالتقسيط املتعلقة بهذه السوق؛
 تفادي أية مخاطر محتملة ،مباشرة أو غير مباشرة على مستوى عروضها ،من شأنها استبعاد املتعهدين
املنافسين من هذه السوق؛
 االمتثال للمقتضيات التنظيمية املعمول بها ،وال سيما ،فيما يتعلق بمراجعة عروض التقسيط املطابقة
للسوق أعاله.

املادة السابعة:

ُيس َن ُد إلى كل من املدير املركزي للمنافسة وتتبع املتعهدين واملدير املكلف بمهمة التقنين ،كل واحد منهما فيما يخصه،
تنفيذ هذا القرار ،الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه إلى املتعهدين املعنيين.

املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت
عز العرب حسيبي
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