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ن املواصالت رقم  الة الوطنية لتقن    3 من  1 صفحة    08.21قرار املدير العام للو

 

 

 

 

 

 

ن املواصالت الة الوطنية لتقن من  19صادر   08.21رقم  قرار للمدير العام للو

يع  10ادر  صال 14.20قم ر ) بتعديل القرار 2021يونيو  30( 1442ذي القعدة  ر

ع )2020نوفم  26( 1442اآلخر  ط البي ابتحديد  اء رواج الر ف إ ات ر شب

ت ور دين اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كور   املتع

 

 

 

 
 

 

  

شرهذا ع نص  ير االطالع كذلك دة الرسمية عدد  القرار كما تم  ر خ 7019 ا افق لـ 1443محرم  28 بتار تم  6 املو س

2021. 
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ن املواصالت رقم  الة الوطنية لتقن    3 من  2 صفحة    08.21قرار املدير العام للو

 

ن املواصالت، الة الوطنية لتقن   املدير العام للو

ن املواصالت قراربناء ع  - الة الوطنية لتقن يع اآلخر  10الصادر   14.20رقم  املدير العام للو  26( 1442ر

وم ووانا 2020نوفم  دين اتصاالت املغرب وميدي تيلي ات املتع شب ط البي  اء رواج الر ف إ عار ) بتحديد 

ت ور  ؛ور

شارات - ا ال  وع االس ن املواصالت باشر الة الوطنية لتقن اتال مستغلدى الو  التصاالتل العامة شب

ت( لثالثةا ور ور وم ووانا  سالف الذكر  14.20من القرار رقم  3تطبيقا للمادة  ،)اتصاالت املغرب وميدي تيلي

ن؛ ن اثن ي الصادر عن مستغل  وع الرأي اإليجا

اليف  - عد إتمام الدراسة املتعلقة بالت لو ايدة ع املدى الطو ص CILT( امل دين الثالثة بم بالغ املتع ) و

اتركي  و وروزنامة تفعيل نار ا من أجل تحديد س  ،لنتائج

  

  :ما ي قرر 

  األواملادة 

ق  ن املواصالت رقم لي امل الة الوطنية لتقن خ  14.20قرار املدير العام للو يع اآلخر  10بتار نوفم  26( 1442ر

عوض بامل )2020 ذا القرار.ق املشار إليه أعاله و   املرفق 

  

  الثانيةاملادة 

ل واحد  ن،  مة التقن لف بم دين واملدير املركزي امل بع املتع ل من املدير املركزي للمنافسة وت د إ  ما فيما ع م

ذا القرار الذييخصه نفيذ  ت. ، ب ور ور وم ووانا  دين اتصاالت املغرب وميدي تيلي   ُيَبلغ إ املتع

  

  املدير العام

ن  الة الوطنية لتقن   املواصالتللو

 عز العرب حسي
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ن املواصالت رقم  الة الوطنية لتقن    3 من  3 صفحة    08.21قرار املدير العام للو

 

ن املواصالت رقم  قامل الة الوطنية لتقن   08.21لقرار املدير العام للو

تبتحديد  ور دين اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كو ات املتع ط البي بداخل شب اء رواج الر ف إ   عار

ساب الرسوم  م دون اح   للدقيقة)(بالدر

سم ابتداء من فاتح  سم  31غاية  إ 2020د  2021 د

ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,07599  الشب

وم 0,09285 ات املتنقلة مليدي تيلي  الشب

ت 0,10895 ور ور ات املتنقلة لوانا   الشب

لية التصاالت املغرب 0,01987  الشبكة الثابتة ا

 (Simple Transit) سيطالشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور  0,04086

 (Double Transit)  الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور مزدوج 0,06240

دين األغيار 0,04615 ات املتع  الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: الولوج إ شب

وم 0,04810  الشبكة الثابتة مليدي تيلي

ت 0,04810 ور ور  الشبكة الثابتة لوانا 

 2022مارس  31إ غاية  2022 يناير من فاتح 

ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,05855  الشب

وم 0,06800 ات املتنقلة مليدي تيلي  الشب

ت 0,07708 ور ور ات املتنقلة لوانا   الشب

لية التصاالت املغرب 0,01531  الشبكة الثابتة ا

 (Simple Transit) سيطالشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور  0,03148

 (Double Transit) مزدوجالشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور  0,04807

دين األغيار 0,03556 ات املتع  الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: الولوج إ شب

وم 0,03706  الشبكة الثابتة مليدي تيلي

ت 0,03706 ور ور  الشبكة الثابتة لوانا 

ل ابتداء من فاتح   2022أبر

ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,04286  الشب

وم 0,04316 ات املتنقلة مليدي تيلي  الشب

ت 0,04521 ور ور ات املتنقلة لوانا   الشب

لية التصاالت املغرب 0,01121  الشبكة الثابتة ا

سيط 0,02305  (Simple Transit) الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور 

 (Double Transit) مزدوجالشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور  0,03520

دين األغيار 0,02603 ات املتع  الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: الولوج إ شب

وم 0,02713  الشبكة الثابتة مليدي تيلي

ت 0,02713 ور ور  الشبكة الثابتة لوانا 

  

 


