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  18.21رقم  قرار للمدير العام للو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت

 ) 2021 د�سم��  30( 1443 جمادى األو��من  25صادر �� 

  )2020نوفم��  26( 1442ر�يع اآلخر  10صادر �� ال 14.20رقم بتعديل القرار 

 شب�ات املتعهدين �ر�ف إ��اء رواج الر�ط البي�ي ابتحديد �ع

 اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كور�ور�ت
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 املدير العام للو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت،

 

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

 ؛) بتحديد �عار�ف إ��اء رواج الر�ط البي�ي �شب�ات املتعهدين اتصاالت املغرب وميدي تيلي�وم ووانا �ور�ور�ت2020

 يونيو 30( 1442 ذي القعدةمن  19صادر �� ال 08.21 وع�� قرار املدير العام للو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت رقم 

) بتحديد �عار�ف إ��اء رواج الر�ط 2020نوفم��  26( 1442ر�يع اآلخر  10الصادر ��  14.20) بتعديل القرار رقم 2021

 ؛البي�ي �شب�ات املتعهدين اتصاالت املغرب وميدي تيلي�وم ووانا �ور�ور�ت

 الثالثة التصاالتل العامة شب�اتال متعهدي معالو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت باشر��ا ال�ي  وع�� االستشارات 

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

حول  املنجزة ا�خصوص، بالسينار�وهات ال�ي يجب تفعيلها من أجل تطور �عار�ف إ��اء النداءات، عقب الدراسة

 ؛"(CILT)ع�� املدى الطو�ل  يةاإلضافالت�اليف "

 

I. :سياق القرار 

الشب�ات العامة  متعهدياستشارة بالو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت  قامت، سالف الذكر 14.20رقم تطبيقا للقرار 

��حا��م بخصوص مستو�ات �عار�ف إ��اء النداءات ال�ي يجب مقمالحظا��م و  إبداءللمواصالت الثالثة الشامل�ن من أجل 

 بما �س�ى، مع األخذ �ع�ن االعتبار النتائج ال�ي أسفرت ع��ا املرحلة األو�� من الدراسة املتعلقة 2027اعتمادها �� أفق سنة 

ت متخصص و�تعاون مع مكتب دراسا بمساعدةالو�الة،  أنجز��ا، ال�ي "(CILT)ع�� املدى الطو�ل  اإلضافيةبالت�اليف "

 سالفي الذكر. املتعهدين

سينار�وهات تم إعدادها أخذا �ع�ن االعتبار االحتماالت املتخذة للف��ة مق��حات ، املتعهدينتبادل، مع هؤالء وقد تم 

 .2020و 2018املمتدة ما ب�ن 

��  هذه االستشارة عن اختالف نتائج أبانت، فقد متعهدالت��يرات املد�� ��ا من طرف �ل واعتمادا ع�� اآلراء املتوصل ��ا و 

 �عار�ف إ��اء النداءات املتنقلة. إجراء �غي�� ع�� قصداعتماده  الذي يمكننار�و السيبخصوص  املواقف

 املتنقلة تعار�ف إ��اء النداءاتاملرتقبة لتخفيضات ال حد��اي يمكن أن ت�ال األضرارأشاروا إ��  املتعهدين، فإن �عض هكذاو 

�ا ا�وتحديد مسار  خفيضاتبمالءمة املستو�ات السنو�ة لهذه الت املتعهدينأحد  أو�ىى كماع�� رقم معامال��م ووضعيا��م. 

 .2024سنة  إ�� متم

، اآلخرون املتعهدون أنھ من الضروري تقليص مستوى ال تماثلية التعار�ف ال�ي �ستفيد م��ا  املتعهدينمن جهتھ، اعت�� أحد 

 النظر لتأث��ه ا�حتمل ع�� نتائجھ.إلغاؤه ب يمكنبل 

اعتبارا لالحتماالت ال�ي تم تحدي��ا و�� غياب مرونة قو�ة �ختلف أنواع رواج الر�ط البي�ي املتبادلة،  إ��، أنھوتجدر اإلشارة 

ِهر، منذ السنة األو��،  لتقديراتا فإن
ْ
ظ

ُ
 أالمهما ع�� القيمة اإلجمالية للسوق وال�ي يمكن  انخفاضاال�ي تمت مراجع��ا ت

 من طرف عوائد متأتية من خدمات أخرى.يتم �عو�ضها 

 

II.  الو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت:الدراسات التحليلية ال�ي قامت ��ا 

 
ُ
 الو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت العناصر التالية: تم تحدي��ا واملنجزة من قبل ال�ي الدراسات التحليليةظهر ت
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  ن تخفيضات ِ
ّ

َمك
ُ
ت خالل سن�ي �عار�ف إ��اء النداءات، لم ت

َ
ل ّعِ

ُ
�� حجم الرواج  1أي ز�ادة ،2021و 2020ال�ي ف

والتأث�� �ش�ل إيجا�ي ع�� أرقام معامالت  2من املمكن أن �عوض التخفيضاتالصادر للنداءات املتنقلة، وال�ي �ان 

 الر�ط البي�ي.

  ��حظائر ومفعول الناديا�استمرار تأث )effet de club(  ع�� توزيع الرواج "داخل الشبكة– On-Net مقارنة مع "

 "، لفائدة املتعهد التار��� �ش�ل أسا�ىي.Off-Net –الرواج "ب�ن الشب�ات 

  حالة تفعيل سينار�وهات تخفيض �عار�ف  املتعهدينال�ي يمكن أن تؤثر ع�� �عض  التفاوتاتاستمرار �عض ��

 إ��اء النداءات.

  عتمد هيئات تنظيم االتصاالت ع�� الرافعة املتمثلة �� "تماثلية/ال تماثلية" �عار�ف إ��اء النداءات، �لما �ان سياق�

 ك.لالسوق وظروفھ تتطلب ذ

 
ُ
الوطنية لتقن�ن املواصالت بأن املتعهد التار��� استفاد، خالل ف��ة طو�لة، من ذكر الو�الة وع�� هذا األساس، ت

ال�ي أتاحت لھ االستفادة من مزايا مهمة من م��ان الر�ط البي�ي، سواء فيما يتعلق بالعوائد  3مبدأ تماثلية التعار�ف

 أو النتائج.

  ع�� غرار أفضل املمارسات الدولية، يجب اإلبقاء ع�� التخفيضات املو�ىي ��ا من خالل السينار�وهات املق��حة

�عميم �سو�ق عروض الك��ة ل�خدمة  املساهمة ��بالنسبة لتعار�ف إ��اء النداءات الثابتة، والسيما من أجل 

يمكن أن ي�ون من شأ��ا تقليص ستمرار�ة وال�ي ، وذلك وفق شروط اقتصادية قابلة لال املتعهدينالثابتة، من طرف 

 التخفيض املعاين للرواج ا�خاص با�خدمة الثابتة.

 

 :ما ي�� قرر 

 

 األو��املادة 

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

 املرفق ��ذا القرار.حق بامل� املشار إليھ أعاله ويعوض )2020

 املادة الثانية

م��ما فيما �عهد إ�� �ل من املدير املركزي للمنافسة وتتبع املتعهدين واملدير املركزي امل�لف بمهمة التقن�ن، �ل واحد 

املغرب وميدي تيلي�وم  إ�� املتعهدين اتصاالتتبليغھ  تار�خ يدخل ح�� التنفيذ ابتداًء من القرار الذي، بتنفيذ هذا يخصھ

 ووانا �ور�ور�ت.

 

 للو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت املدير العام

 عز العرب حسي�ي

 

  

                                                           
 .OTT، متأثرة باستعمال التطبيقات من نوع 2021عند ��اية سنة  1%: أقل من 1
 : تقر�با بنسبة الر�ع. 2
 : بتعار�ف تتجاوز الت�اليف ا�خاصة بھ. 3
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 18.21لقرار املدير العام للو�الة الوطنية لتقن�ن املواصالت رقم  �حقامل

 �عار�ف إ��اء رواج الر�ط البي�ي بداخل شب�ات املتعهدين بتحديد 

 اتصاالت املغرب وميدي تيليكوم ووانا كو�ور�ت

 

  للدقيقة)(بالدرهم دون احتساب الرسوم 

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

 الشب�ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,07599

 مليدي تيلي�ومالشب�ات املتنقلة  0,09285

 الشب�ات املتنقلة لوانا �ور�ور�ت 0,10895

 الشبكة الثابتة ا�حلية التصاالت املغرب 0,01987

 (Simple Transit) الشبكة الثابتة التصاالت املغرب: عبور �سيط 0,04086

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

 الثابتة التصاالت املغرب: الولوج إ�� شب�ات املتعهدين األغيار الشبكة 0,04615

 الشبكة الثابتة مليدي تيلي�وم 0,04810

 الشبكة الثابتة لوانا �ور�ور�ت 0,04810

 2022مارس  31إ�� غاية  2022 يناير من فاتح 

 الشب�ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,07599

 تيلي�ومالشب�ات املتنقلة مليدي  0,09285

 الشب�ات املتنقلة لوانا �ور�ور�ت 0,10895

 الشبكة الثابتة ا�حلية التصاالت املغرب 0,01531

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

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

 الثابتة التصاالت املغرب: الولوج إ�� شب�ات املتعهدين األغيارالشبكة  0,03556

 الشبكة الثابتة مليدي تيلي�وم 0,03706

 الشبكة الثابتة لوانا �ور�ور�ت 0,03706

 2022ابتداء من فاتح أبر�ل 

 الشب�ات املتنقلة التصاالت املغرب 0,07599

 الشب�ات املتنقلة مليدي تيلي�وم 0,09285

 الشب�ات املتنقلة لوانا �ور�ور�ت 0,10895

 الشبكة الثابتة ا�حلية التصاالت املغرب 0,01121

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

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

 املغرب: الولوج إ�� شب�ات املتعهدين األغيارالشبكة الثابتة التصاالت  0,02603

 الشبكة الثابتة مليدي تيلي�وم 0,02713

 الشبكة الثابتة لوانا �ور�ور�ت 0,02713

 


