دفتر التحمالت التصاالت المغرب كما تم تتميمه وتغييره
الباب األول
اإلطار العام
المادة1

موضوع دفتر التحمالت
 1.1يهدف دفرت التحمالت هذا إىل حتديد الشروط اليت مبوجبها تقوم اتصاالت املغرب بإقامة واستغالل شبكاهتا العامة
للمواصالت وتقدمي خدمات املواصالت التالية:
أ .خدمات املواصالت األرضية الثابتة (مبا يف ذلك خدمات نقل املعطيات والوصالت املؤجرة و الشبكة الرقمية املتكاملة
اخلدمات) على الصعيدين احمللي والوطين؛
ب .خدمة التلغراف ؛
ت .خدمة التليكس ؛
ث .خدمات املواصالت الراديو حبرية ؛
ج .خدمات اهلاتف النقال من نوع  GSM؛
ح.خدمات املواصالت الدولية.
 2.1إن اخلدمات املبنية يف املادة  1.1أعاله تتعلق بالشبكات واخلدمات املنقولة إىل اتصاالت املغرب مبوجب الفصل  11من
القانون رقم  41/69املتعلق بالربيد واملواصالت والصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم -97/1 194املؤرخ يف  4ربيع اآلخر
 7( 1118غشت.)1997
 3.1خبصوص إقامة شبكات هاتفية واستغالل خدمات أخرى غري تلك املنصوص عليها يف دفرت التحمالت هذا  ،ختضع
اتصاالت املغرب ملقتضيات القانون رقم .41-69
المادة 2
التعريف

إضافة إىل التعاريف االصطالحية الواردة يف القانون رقم  41-69املتعلق بالربيد واملواصالت وكذا يف نصوصه التطبيقية ،
تستعمل يف دفرت التحمالت مصطلحات يقصد منها ما يلي:
 1.2الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ANRTاملؤسسة العمومية احملدثة مبوجب القانون رقم .41-69
 2.2مبدل ( أو مركز تبديل اخلدمات املتنقلة) Commutateur/Mobile Center Switching/MSC
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جهاز يقوم بالربط البيين لشبكة ( GSMكما هي معرفة بعده) أو شبكة ( NMTكما هي معرفة بعده) مع شبكات
املواصالت .ويعتمد يف ذلك على اخلاصيات اليت تصدر عن احلركية والنقل البيخليوي وتدبري مستعملي الشبكة.
 3.2مراقب حمطة أساسية)(Base Station Controller/BSC
جتهيز يقوم بتسيري حمطة قاعدة أو عدة حمطات ويؤدي مهام خمتلفة تتعلق بوظائف التواصل واالستغالل .ومن ذلك على
اخلصوص إجناز كل من وظيفة ممركز احلركة اهلاتفية الصادرة عن احملطة األساسية ووظيفة موجه احلركة اهلاتفية الواردة من املبدل يف
اجتاه املرسل إليه.
 4.2م.أ.ت.ت)(ETSI
املعهد األورويب لتوحيد االتصاالت.
Normalisation

des Télécommunications/ European
)Telecommunications Standards Institute

de

Européen

(Institut

 5.2احلزم اهلريتزية)(faisceaux Hertziens
وصالت املواصالت الراديوية بني نقطتني ثابتتني على األرض.
 GSM 6.2النظام العاملي للمواصالت املتنقلة )(Global system for Mobiles Communications
نظام أرضي للمواصالت اخلليوية املعدة للتمكني من التواصل باستعمال تقنيات رقمية على النحو احملدد من قبل املعهد األوريب
لتوحيد االتصاالت (Institut Europeen de Normalisation des Telecommunications
 7.2اتصاالت املغرب IAM
شركة املسامهة احملدثة مبوجب القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله.
 8.2يوم عمل)(Jour Ouvrable
يوم من أيام األسبوع  ،ما عدا أيام السبت واألحد  ،وتكون فيه اإلدارات و األبناك املغربية مفتوحة بصفة عامة.
(Nordic Mobile Telephone) NMT 2.9

نظام أرضي للمواصالت اخلليوية معد للتمكني من التواصل باستعمال تقنيات متاثلية وشريط ترددات من  154ميغاهرتز
).(450 MHz
 10.2معيار Norme

خاصية تقنية مصادق عليها من لدن منظمة ذات نشاط معياري معرتف هبا من قبل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
11.2مشغل )(Opérateur
حائز ترخيص إلحداث واستغالل شبكة عمومية للمواصالت.
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12.2مشغل مغريب منافس )(Opérateur marocain concurrent
مشغل حائز ترخيص إلحداث و استغالل شبكة عمومية للمواصالت.
13.2شبكة )(Réseau
كل جتهيز أو جمموعة من التجهيزات تؤمن اإلرسال أو إرسال ونقل إشارات املواصالت وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيري
املرتبطة هبا  ،فيما بني النقط االنتهائية من هذه الشبكة.
 14.2الشبكة العامة الثابتة للمواصالت
شبكة عامة للمواصالت مقامة ومستغلة من طرف اتصاالت املغرب  ،تقدم خدماهتا انطالقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام يف
أماكن قارة ومعينة ميكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية  ،واليت تقدم انطالقا منها خدمات املواصالت الثابتة من نقطة إىل
أخرى على الصعيدين احمللي والوطين (مبا يف ذلك خدمات التيليكس).
 15.2شبكة دولية للموصالت
شبكة عامة للموصالت مقامة ومستغلة من طرف اتصاالت املغرب واليت متكن من تقدمي خدمات املواصالت الدولية.
 16.2شبكة GSM

الشبكة العامة للهاتف اخلليوي من معيار  GSMاملقامة واملستعملة من طرف اتصاالت املغرب باململكة املغربية.

 17.2شبكات متنقلة réseaux mobiles

شبكة  GSMوشبكة  RMأو إحداها.
18.2شبكةNMT

الشبكة العامة للهاتف اخلليوي من معيار  NMTاملقامة واملستغلة من طرف اتصاالت املغرب باململكة املغربية.
19.2شبكة RM
الشبكة العامة للتخاطب الراديوي  RMاملقامة واملستغلة من طرف اتصاالت املغرب باململكة املغربية حتت اإلسم التجاري
"رقاص".
 20.2القطاع الفضائي
املقدرات والوصالت الفضائية اليت تستأجرها أو تقيمها اتصاالت املغرب.
 21.2خدمات املواصالت
كل خدمة تشمل إرسال أو نقل اإلشارات أو كليهما عن طريق املواصالت السلكية أو الالسلكية.
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 22.2خدمات املواصالت الثابتة
خدمات املواصالت اليت تقتصر فقط على استعمال البنيات التحتية واملعدات الطرفية املعدة هلذه اخلدمات.
 23.2خدمات املواصالت الدولية
خدمات نقل حركة املواصالت ،ذهابا وإيابا ،بني نقطة فوق تراب اململكة املغربية ونقطة فوق تراب بلد آخر.
 24.2خدمةNMT
خدمة اهلاتف اخلليوي من معيارNMT
 25.2خدمةRM

خدمة التخاطب الراديوي.
26.2خدمة GSM
خدمة اهلاتف اخلليوي من معيار .GSM

 27.2حمطة أساسية)(Base Transceiver Station /BTS
حمطة قاعدة تقوم بالتغطية الراديو كهربائية إلحدى خاليا شبكة . GSMو هي توفر للمشرتكني املتواجدين يف خليتها نقطة
ولوج إىل شبكة  GSMالستقبال أو إرسال مكاملات .واخللية وحدة أساسية بالنسبة لتغطية منطقة ترابية بالراديو.
 28.2حمطة متنقلة )(Mobile Station/MS
جتهيز متنقل يتيح للمشرتك النفاذ إىل شبكة النظام العاملي للمواصالت  GSMعن طريق املسلك الراديو كهربائي .ويكون رقم
االشرتاك مدونا يف بطاقة حمسوبة تعرف ب "معاير هوية املشرتك" )(SIM: Subscripter Identfier Mobile
 29.2إ.د.ت ) (UITاالحتاد الدويل ملوصالت
(Union Internationale des Télécommunications / Internationale Telecommunication
)Union
 30.2مستعملون متجولون )(Usagers Itinérants
زبناء آخرون من غري املستعملني الزوار واملشرتكني يف شبكة متنقلة ،هلم اشرتاك يف شبكات املواصالت الراديوية العامة الرقمية
املستغلة من طرف املشغلني الذين أبرموا عقود جتوال مع اتصاالت املغرب.
 31.2مستعملون زوار)(Usagers visiteurs
زبناء آخرون من غري املشرتكني يف إحدى الشبكات املتنقلة ،هلم اشرتاك يف الشبكات الراديو كهربائية األرضية املفتوحة للعموم
باململكة املغربية ،يتوفرون على أجهزة متالئمة مع النظام املستعمل ( GSMأو )NMTوراغبون يف استعمال الشبكة املتنقلة
املذكورة .

4

 32.2منطقة اخلدمة )(Zone de desserte
املنطقة اليت تتوفر فيها اخلدمة.
المادة 3

النصوص المرجعية

 .1-3جيب تنفيذ دفتر التحمالت هذا طبقا جملموع األحكام التشريعية و التنظيمية و املعايري املغربية و الدولية اجلاري هبا العمل
على املستويني املغريب و الدويل و ال سيما أحكام النصوص التالية:
 القانون رقم  41-69املتعلق بالربيد واملوصالت والصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  1-67-194املؤرخ يف ربيع اآلخر 7( 1118غشت .)1667
 املرسوم رقم  ،1025-97-2الصادر يف  47من شوال  45( 1118فرباير  )1668املتعلق بالرباط البيين لشبكاتاملواصالت.
 املرسوم رقم  ،1026-97-2الصادر يف  47شوال  45( 1118فرباير  )1668املتعلق بالشروط العامة الستغاللالشبكات العامة للموصالت.
 املرسوم رقم  ،1027-97-2الصادر يف  47شوال  45( 1118فرباير  )1668املتعلق بشروط توفري شبكة مفتوحةللمواصالت.
 -املرسوم رقم  4-45-774صادر يف  9مجادى اآلخرة  11( 1149يوليو  )4445املتعلق باإلجراءات املتبعة أمام الوكالة

الوطنية لتقنني املواصالت يف ما يتعلق بالنزاعات و املمارسات املنافية للمنافسة و عمليات الرتكيز االقتصادي.
 قرار وزير املواصالت رقم  114.68الصادر يف  47من شوال  45 ( 1118فرباير  )1668بتحديد األتاوى عن تعينيالرتددات الراديوكهربائية كما وقع تغيريه و تتميمه.
 4.1تقدم أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية على بنود دفرت التحمالت هذا يف حالة ما إذا كان هناك تناقض يف ما بينهما.
المادة 4

دخول حيز التنفيذ
 1.4إن دفرت التحمالت هذا يدخل حيز التنفيذ عند تاريخ املرسوم الذي يصادق على مقتضياته .وابتداء من هذا التاريخ  ،حيل
بقوة القانون  ،حمل دفرت التحمالت املصادق عليه مبوجب املرسوم رقم  1028-97-2الصادر يف  47من شوال 1118
( 45فرباير .)1668
 2.4مينح التصاالت املغرب أجل ستة أشهر لالمتثال ملقتضيات دفرت التحمالت هذا .ويتعني على اتصاالت املغرب إخبار
الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بالتدابري املتخذة هلذا الغرض.
المادة 5

الشكل القانوني التصاالت المغرب ومساهماتها
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1.5تتخذ اتصاالت املغرب شكل شركة خاضعة للقانون املغريب وجيب أن حتتفظ هبذه الصفة.
 2.5عند تاريخ نشر دفرت التحمالت هذا  ،تتشكل مسامهة اتصاالت املغرب على النحو املبني يف امللحق رقم  1املوجود رفقته.
 1.5جيب إخطار الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بكل تعديل يف مسامهات اتصاالت املغرب يهم توزيع رأمسال الشركة و/أو
تشكيلة املسامهني الرئيسيني و بكل تغيري ملراقبة أحد مسامهي اتصاالت املغرب.
 4.5يف حالة قرار تفريغ جمموع أو بعض خدمات املواصالت و/أو الشبكة املشار إليها أعاله يتعني حتيني دفرت التحمالت هذا
طبقا للمادة ( 46نقطة رقم  )4من القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله.
ومبوجب هذا التحيني  ،يتم تطبيق مقتضيات دفرت التحمالت هذا إىل الفرع املعين واليت تتعلق بنشاطه  ،دون تغيري يذكر ،وذلك
فيما خيص االلتزامات واحلقوق املستمدة من دفرت التحمالت هذا بالنسبة للفرع املذكور.
المادة 6

المساهمات والمنافسة
 1.6منع امتالك مصلحة يف مشغل مغريب منافس.
ال جيوز التصاالت املغرب أن متتلك أية مصلحة كانت  ،يف مشغل مغريب آخر منافس  ،سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة  ،مع
اإلشارة إىل أنه ال يعترب إخالال هبذا االلتزام حيازة اتصاالت املغرب  ،بشكل مباشر أو غري مباشر  ،مسامهة ال تتعدى عشرة
باملائة ( )%14من رأمسال شركة ذات مصلحة مباشرة أو غري مباشرة أو غري مباشرة يف مشغل مغريب منافس آخر.
 2.6املنافسة املشروعة
تلتزم اتصاالت املغرب باملقتضيات التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملنافسة وخاصة منها ما تنص عليه املادة  2من املرسوم رقم
 4-67-1449الصادر يف  47من شوال  45( 1118فرباير  )1668املشار إليه أعال واملتعلق بالشروط العامة
الستغالل الشبكات العامة للمواصالت.
ويتعني على اتصاالت املغرب إخبار الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بالتدابري املتخذة الحرتام هذا املبدأ.
المادة7

مدد حق التصرف

يتم االلتزام إزاء اتصاالت املغرب مبا يلي:
أ .إىل غاية  11دجنرب  2002لن يتم منح أي ترخيص بإقامة واستغالل شبكة عامة للهاتف الثابت.
ب .إىل غاية  5غشت  ، 2003لن يتم تسليم أي ترخيص بإحداث واستغالل شبكة عامة للهاتف اخلليوي األرضي من معيار
GSM.وال مينع هذا احلكم تسليم ترخيص جديد التصاالت املغرب وال من متديد حق اتصاالت املغرب يف إقامة واستغالل
شبكات متنقلة.
ت .إىل غاية  11دجنرب  ،2002لن يتم منح أي ترخيص بإقامة واستغالل شبكة عامة للمواصالت الدولية.
المادة 8
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االلتزامات الدولية والتعاون الدولي
 1.8جيب على اتصاالت املغرب أن حترتم االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال املواصالت وخاصة منا اتفاقيات وأنظمة
ومعاهدات االحتاد الدويل للموصالت واملنظمات احملدودة أو اجلهوية للموصالت املنضمة إليها اململكة املغربية.
وعليها أن خترب السلطة احلكومية املكلفة باملوصالت وكذا الوكالة الوطنية لتقنيني املواصالت بالتدابري اليت تتخذها يف هذا الشأن.
 2.8و يسمح التصاالت املغرب  ،بصفتها مستغال لشبكات وخدمات املواصالت  ،باملشاركة يف املنظمات الدولية املعنية
باملوصالت.
الباب الثاني

شروط إحداث واستغالل الشبكات
المادة9

شروط إحداث الشبكات

 1.9معايير ومواصفات المعدات والمنشآت
 1.1.9جيب على اتصاالت املغرب أن تسهر على أن تكون املعدات املوصلة بشبكتها معتمدة مسبقا من قبل الوكالة الوطنية
لتقنني املواصالت  ،وذلك طبقا ألحكام املادتني 15و 19من القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله وملقتضيات النصوص
التنظيمية اجلاري هبا العمل.
وال جيوز التصاالت املغرب أن تعرتض على ربط معدات طرفية بإحدى شبكاهتا إذا كانت هذه املعدات معتمدة وفق الشروط
احملددة يف النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل.
 2.1.9و عالوة على ذلك  ،ففيما يتعلق بشبكتها الثابتة للمواصالت  ،فإنه جيب على اتصاالت املغرب ما يلي:
أن توفر  ،لكل شخص يطلب ذلك  ،خدمات إقامة وتعهد التجهيزات املطرافية املعتمدة  ،املرتبطة أو الواجب ربطها بشبكاهتاللمواصالت .غري أن اتصاالت املغرب ال ختضع ألي التزام بالتعهد إذا مل تكن قد تولت بنفسها إقامة التجهيزات املطرافية أو إذا
قامت بإبالغ صاحب الطلب بأن التجهيزات املطرافية املعتمدة أو ال ميكن تعهدها ألسباب اقتصادية أو ألن املكونات واآلالت
الضرورية للقيام بالتعهد مل تعد متوفرة ؛
 أن تتوىل إقامة الوصالت الثابتة وإصالح األعطاب داخل اآلجال احملددة يف امللحق  1.4بدفرت التحمالت هذا ؛ أن تليب طلب كل مشرتك خبصوص استئجار جتهيز مطرايف أساسي مرتبط أو واجب ربطه بشبكتها الثابتة للموصالت. 2.9البنيات التحتية للشبكات
 1.2.9الشبكة الخاصة

يؤذن التصاالت املغرب بإنشاء بنيات حتتية لإلرسال خاصة هبا لتلبية حاجيات شبكاهتا املختلفة .وميكنها هلذا الغرض إقامة
وصالت سلكية أو راديو كهربائية أو مها معا  ،خاصة منها الوصالت بواسطة احلزم اهلرتزية  ،شريطة توفر الرتددات  ،وذلك لتوفري
وصالت اإلرسال .وميكنها أيضا استعمال مقدرات األقمار الصناعية لتوفري وصالت اإلرسال بني معدات شبكتها.
فيما خيص الشبكات املتنقلة فإن هذا اإلذن ينطبق حصرا على اإلرسال:
 -بني معدات إحدى الشبكتني املتنقلتني املقامة على الرتاب املغريب

7

 وبني معدات إحدى الشبكتني املتنقلتني املقامة على الرتاب املغريب ونقط الربط البيين على الرتاب املغريب مع شبكات مستغلنيآخرين للشبكات العامة للمواصالت باملغرب أو شبكات عامة أخرى للمواصالت مستغلة من قبل اتصاالت املغرب.

 2.2.9استئجار البنيات التحتية

جيوز التصاالت املغرب أن تستأجر من األغيار وصالت أو بنايات حتتية لتأمني ربط مباشر بني إحدى شبكاهتا وفقا للنصوص
التنظيمية اجلاري هبا العمل.
وجيب عليها إبالغ الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،على سبيل اإلخبار  ،مبا تعتمده الستئجار مقدرات اإلرسال من إجراءات
تقنية ومالية قبل مباشرهتا.
ويسرى هذا احلكم أيضا يف حالة ما إذا قامت إحدى الشبكات املستغلة من قبل اتصاالت املغرب بتأجري وصالت أو بنيات
حتتية لشبكة أخرى مستغلة من قبل اتصاالت املغرب أو بوضعها رهن إشارهتا لتأمني ربط مباشر بني معدات هذه الشبكة
األخرية.
 3.2.9القطاع الفضائي ومقدرات الخطوط البحرية
يف حالة ما إذا توفرت اتصاالت املغرب على منفذ مباشر إىل األقمار الصناعية للمنظمات البيحكومية أو عندما تستفيد اتصاالت
املغرب من مقدرات النقل على احلبل البحري بصفتها شريكة يف االستثمار  ،فإهنا:
متتثل إىل املواصفات التقنية وشروط االستغالل املنصوص عليها يف اتفاقيات االستغالل  ،وخصوصا يف اتفاق اخلدمة وعقوداإلجيار الفردية ؛
بطلب من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،تقوم بتمكني مستغلني آخرين لشبكات عامة للمواصالت باملغرب من الولوج إىلاألقمار الصناعية أو اخلطوط البحرية اليت تتوفر عليها  ،وذلك وفق شروط موضوعية وشفافة وغري تفضيلية ويف حدود توفر تلك
املقدرات.
 3.9النفاذ المباشر إلى الخط الدولي
 9.3.2جيب على اتصاالت املغرب ،ابتداء من فاتح يناير  ، 4441أن امسح لكل واحد من مشرتكيها  ،مبن فيهم املستفدون
الزوار واملستفيذون املتجولون يف إطار الشبكات املتنقلة  ،حبرية اختيار املشغل يف جمال املواصالت الدولية املقيم باملغرب الذي
يرغبون يف أن يوكلوا إليه مترير مكاملاهتم الدولية.
 2.3.9تتفاوض اتصاالت املغرب حبرية مع املستغلني األجانب املعتمدين من طرف سلطات بلداهنم بشأن مبادئ وإجراءات
دفع األجرة عن املواصالت والتجهيزات املشرتك يف استعماهلا  ،وذلك طبقا لقواعد و توصيات املنظمات الدولية املنضم إليها
املغرب.
كما تعرض على وكالة الوطنية لتقنني املوصالت ،على سبيل اإلخبار ،رسوم التوزيع اليت قد تتفاوض بشأهنا مع املستغلني
األجانب.
 4.9الترددات

 1.4.9تخصيص الترددات
ختصص التصاالت املغرب قنوات ترددات راديو كهربائية لتلبية حاجيات شبكاهتا.
إن أشرطة الرتددات املخولة التصاالت املغرب لتلبية حاجيات شبكتها  GSMمبينة يف امللحق .2.3
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 2.4.9تخصيص ترددات إضافية
ميكن ختصيص قنوات ترددات إضافية التصاالت املغرب  ،حسب توفرها وطبقا ملخطط الرتددات.
وهلذه الغاية  ،يوجه طلب معلل يسوغ احلاجة إىل الرتددات إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ويتعني على هذه األخرية أن
جتيب على الطلب داخل أجل ستة ( )9أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب املثبت بواسطة وصل استالم.

 3.4.9شروط استعمال الترددات

تقوم الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بتخصيص الرتددات يف خمتلف األشرطة وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل وحسب
توفر الطيف.
و ميكن للوكالة أيضا أن تفرض ،عند الضرورة ،شروط تغطية وحدود طاقة اإلشعاع على جمموع الرتاب الوطين أو على مناطق
حمددة.
و بطلب من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ،تقوم اتصاالت املغرب باإلعالن عن خمطط استعماهلا ألشرطة الرتددات املخصصة
هلا.

 4.4.9التداخالت

تعترب حرة شروط اإلحداث واالستغالل وطاقات اإلشعاع ،مع احرتام النصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل ومستلزمات التنسيق
الوطين و الدويل ،وشروط عدم إثارة تدخالت أو تشويشات ضارة بعد معاينتها.
ويف حالة حدوث تدخالت بني قنوات مشغلني  ،جيب على هذين األخريين إخبار الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بتاريخ
ومكان التدخالت والشروط املعمول هبا الستغالل القنوات موضوع التداخل ،وذلك داخل أجل أقصاه سبعة ( )7أيام بعد تاريخ
املعاينة.
يرفع املشغالن للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،قصد املصادقة عليها  ،التدابري املتفق عليها إلصالح التداخالت املذكورة ،
وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد.
 5.9الربط البيني
تقوم اتصاالت املغرب بتوفري خدمات الربط البيين وفق الشروط املنصوص عليها يف النصوص التنظيمية املعمول هبا وخاصة املرسوم
رقم  4-67-1445املشار إليه أعاله واملتعلق بالربط البيين لشبكات املواصالت
تطبيقا للمادة  11من القانون  41-69املشار إليه أعاله  ،تستفيد اتصاالت املغرب من حق الربط بني شبكاهتا وشبكات
مستغلي الشبكات العامة للموصالت .ويليب مستغلو الشبكات مقدمو خدمات الربط البيين الطلبات اليت تتقدم هبا اتصاالت
املغرب.
ويتم حتديد الشروط التقنية واملالية واإلدارية يف العقود املتفاوض بشأهنا بكامل احلرية بني املستغلني يف إطار احرتام دفاتر
التحمالت اخلاصة بكل واحد منهم .كما حتدد الشروط التقنية واملالية واإلدارية اليت خيضع هلا الربط البيين للشبكات املستغلة من
قبل اتصاالت املغرب يف عقود تسلم نسخة منها إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
كما تتم معاجلة طلبات وعقود الربط البيين وكذلك النزاعات املتعلقة هبا وفقا للقوانني املعمول هبا وخاصة منها أحكام املرسوم
 4-67-1445املشار إليه أعاله.
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 6.9الموصالت المستأجرة
 1.6.9تستفيد اتصاالت املغرب من حق استئجار مقدرات اإلرسال لشبكتها للمواصالت لدى مستغلني آخرين للشبكات
العامة للمواصالت الذين يقدمون خدمات تأجري املقدرات.
 2.6.9يتعني على اتصاالت املغرب أن تليب طلبات تأجري املقدرات  ،طبقا للتشريعات والتنظيمات اجلاري هبا العمل.
تقوم اتصاالت املغرب بنشر املعلومات املتعلقة بعروض الوصالت املؤجرة  ،وخاصة منها:
املعلومات املتعلقة بإجراءات الطلب ؛أجل التوفري ؛أجل استئناف العمل ؛مدة الفرتة التعاقدية ؛أسعار اإلقامة واإلجيار ؛أساليب األداء وآجال االستيفاء.توضع املعلومات املتعلقة بشروط توفري الوصالت املؤجرة بدون قيد رهن إشارة كل شخص يقدم طلبا بذلك .وميكن االطالع
عليها لدى الوكاالت التجارية التصاالت املغرب .ويتم نشر كل تعديل يطرأ على شروط التوفري ثالثني ( 14يوما) على األقل
قبل دخوله حيز التطبيق.
توفر اتصاالت املغرب جمموعة دنيا من الوصالت املؤجرة وفقا للمواصفات املبينة يف امللحق  1.4بعده.
يف حالة ما إذا تعذر عليها تلبية أحد الطلبات  ،يتعني على اتصاالت املغرب اقرتاح بديل وفق شروط تقنية واقتصادية موازية و
اليت يبقى صاحب الطلب حرا يف قبوهلا أو رفضها.
 7.9مجموعات الترقيم
طبقا ملقتضيات املادة  11من القانون  41-69املشار إليه أعاله  ،ستقوم الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بتحديد جمموعات
الرتقيم اليت سوف حتتاجها اتصاالت املغرب الستغالل شبكاهتا وخدماهتا للمواصالت.
ويف حالة تغيري جذري ملخطط الرتقيم الوطين  ،فإن الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ختطط هذه التغيريات بتنسيق مع كافة
مستغلي الشبكات العامة للمواصالت  ،وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبما العمل.
 8.9استعمال األمالك العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة التجهيزات
 1.8.9إحداث التجهيزات

متتلك اتصاالت املغرب احلق يف إجناز األشغال الضرورية الستغالل ومتديد شبكاهتا .وتتعهد عند إنشاء التجهيزات أو أشغال
معينة باحرتام جمموعة املقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل  ،خاصة منها ما يتعلق بإعداد الرتاب الوطين ومحاية البيئة.

 9.8.2وضع البنيات التحتية رهن اإلشارة

طبقا ألحكام املادة  44املكررة من القانون رقم  41-69كما وقع تغيريه و تتميمه و النصوص املتخذة لتطبيقه ،تستفيد اتصاالت
املغرب من احلق يف الولوج ،بصفة خاصة ،إىل منشآت اهلندسة املدنية و املسالك و القنوات و النقط املرتفعة اليت قد يتوفر عليها
األشخاص املعنويون اخلاضعون للقانون العام و ذوو امتيازات املرافق العامة و متعهدو الشبكات العامة للمواصالت.
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يربم يف شأن االتفاقات املتعلقة باإلنشاء املشرتك و باقتسام املنشآت املشار إليها يف هذا البند عقود جتارية و تقنية بني األطراف
املعنية .و ترسل هذه العقود إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت مباشرة بعد إبرامها .و تفصل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت يف
النزاعات املتعلقة هبا.

 3.8.9منطقة التغطية وبرنامج إحداث الشبكات
1.3.8.9شبكة المواصالت الثابتة

تلتزم اتصاالت املغرب بإجناز التغطية املتمثلة يف ما يلي:
أ.االستمرار يف استغالل كامل شبكتها الثابتة للمواصالت كما كانت عليه عند دخول دفرت التحمالت هذا حيز التنفيذ  ،وذلك
كما هي مفصلة يف امللحق  4.4بعده.
ب إعداد وإعمال الوسائل الضرورية لتمديد شبكتها والستغالل خدمات املواصالت األرضية الثابتة واحملددة يف املادة .1.1أ ،
طبقا للمادة  11.1وامللحق  1.4من دفرت التحمالت هذا.
 2.3.8.9شبكة GSM

تلتزم اتصاالت املغرب بإجناز التغطية املتمثلة يف:
أ .حفظ واستغالل شبكة  GSMكما هي موجودة حلد اآلن وكما هي مفصلة يف امللحق  1.1بعده.
ب .تطوير هذه الشبكة وكذا خدمة  GSMاملعروضة
 3.3.8.9شبكةNMT
تلتزم اتصاالت املغرب بإجناز التغطية املتمثلة يف حفظ واستغالل شبكة  NMTكما هي موجودة حلد اآلن وكما هي مفصلة يف
امللحق  1بعده.
غري أنه يف حالة ما إذا ارتأت اتصاالت املغرب حصر توفري هذه اخلدمة أو توقيفها هنائيا  ،فيجب عليها مسبقا أن خترب الوكالة
الوطنية بالتدابري اليت اختذهتا هبذا الشأن قصد املوافقة عليها.
 4.3.8.9شبكة التخاطب الراديوي RM
تلتزم اتصاالت املغرب بإجناز التغطية املتمثلة يف حفظ واستغالل شبكة التخاطب الراديوي RMكما هي موجودة حلد اآلن وكما
هي مفصلة يف امللحق  5بعده.
غري أنه يف حالة ما إذا ارتأت اتصاالت املغرب حصر توفري هذه اخلدمة أو توقيفها هنائيا  ،فيجب عليها مسبقا أن خترب الوكالة
الوطنية بالتدابري اليت اختذهتا هبذا الشأن قصد املوافقة عليها.
المادة 10

شروط استغالل الخدمة
جيب أن يتم توفري وتأمني شروط استغالل خدمات املواصالت ،طبقا ملقتضيات القانون  41-69وللنصوص التنظيمية اجلاري
هبا العمل.
 1.10ديمومة الخدمة واستمراريتها
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تتعهد اتصاالت املغرب باختاذ التدابري الضرورية لضمان سري منتظم و دائم لتجهيزات شبكتها وتوفري محايتها .و جيب عليها أن
تقوم يف أقرب اآلجال بتسخري الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة مبواجهة أخطر العواقب الناجتة عن خلل هذه التجهيزات أو توقفها
أو تدمريها.
واحرتاما ملبدأ االستمرارية  ،وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا  ،فال جيوز التصاالت املغرب أن توقف توفري خدمات املواصالت
دون أن حتصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
وبصفة خاصة  ،واحرتاما للمبادئ األساسية لالستمرارية واملساواة والتكيفية ولشروط دفرت التحمالت هذا  ،يتعني على اتصاالت
املغرب أن تضمن خدمات املواصالت ذهابا وإيابا بني املطارف املوصلة بإحدى شبكاهتا وبني أي زبون ألحد املشغلني.
وعالوة على ذلك  ،يتعني على اتصاالت املغرب:
أن تقتين وتصون معدات شبكاهتا  ،طبقا للمعايري الدولية املعمول هبا حاليا واملرتقبة مستقبال ،أن تتوىل مراقبة شبكاهتا من أجل ضمان سريها العادي واملستمر. 2.10جودة الخدمة
 1.2.10تلزم اتصاالت املغرب بضمان استمرارية خدمة املواصالت طيلة  41ساعة يف اليوم ( )41/41و سبعة ( )7أيام يف
األسبوع.
 2.2.10تتعهد اتصاالت املغرب بتسخري كل الوسائل املمكنة للوصول خبدماهتا إىل مستويات جودة تضاهي القياسات
الدولية.
وجيب عليها اعتماد احلمايات و التبسطات الضرورية لضمان خدمة مرضية من حيث اجلودة والوفرة وكذا املعدات واإلجراءات
الضرورية لكي تبقى األهداف املتوخاة من جودة اخلدمة يف مستوى املعايري املعمول هبا خصوصا من قبل االحتاد الدويل
للمواصالت )(UITواملعهد األورويب لتوحيد االتصاالت ) ، (ETSIوبوجه خاص ما يتعلق بنسب التوافر ونسب اخلطأ من
طرف إىل طرف آخر وآجال تلبية طلبات اخلدمة وفعالية وسرعة صيانة الشبكة وإصالح األعطاب وتكييف وظائف االستغالل
والتسويق.
وبصفة خاصة ،تلتزم اتصاالت املغرب باحرتام مجيع معايري جودة اخلدمة احملددة يف امللحق  1.4فيما يتعلق بالشبكة الثابتة
للمواصالت ويف امللحق  1.1فيما خيص شبكة . GSM
 3.2.10جيب على اتصاالت املغرب أن تقدم تقريرا يتضمن الئحة مؤشرات جودة اخلدمة يف تاريخ أقصاه  11يناير من كل
سنة  ،وذلك طبقا ملقتضيات املادة  4.4.14أعاله واملالحق املشار إليها يف هذه املادة.
وجيوز للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تقوم مبراقبات لدى اتصاالت املغرب .وعلى هذه األخرية أن تضع رهن إشارة الوكالة
املذكورة كل الوسائل الالزمة هلذا الغرض.
كما جيوز للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ،بتنسيق مع اتصاالت املغرب  ،أن تقوم بتعديل الشروط الدنيا واملعايري احملددة
لكميتها .ويبعث طلب التعديل ستة ( )9أشهر على األقل قبل تاريخ العمل به.
 3.10سرية وأمن المكالمات
تتخذ اتصاالت املغرب مجيع التدابري الكفيلة بضمان سرية املعلومات املتوفرة لديها بشأن متوضع مستعملي شبكاهتا ،مع مراعاة
األحكام املتعلقة مبتطلبات الدفاع الوطين واألمن العام وامتيازات السلطة القضائية والنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل.
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وتلزم اتصاالت املغرب بأن خترب أعواهنا بالتزاماهتم وبالعقوبات اليت يتعرضون هلا يف حالة عدم احرتامهم لسرية املكاملات.
كما تلزم اتصاالت املغرب بإخبار مشرتكيها عندما تكون شبكتها ال تستويف الشروط الضرورية للسرية.
كما خترب زبناءها باخلدمات املتوفرة اليت تتيح  ،عند االقتضاء  ،تدعيم أمن املكاملات.

 1.3.10التعريف باألرقام
تقرتح اتصاالت املغرب على مجيع زبناءها وظيفة قطع تعريف رقمهم من طرف الرقم املنادى عليه  ،وتقوم بتشغيل جهاز خاص
إللغاء هذه الوظيفة  ،طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل  ،خصوصا املرسوم رقم  4-67-1449املشار إليه أعاله.
 2.3.10المعلومات اإلسمية عن زبناء اتصاالت المغرب

تتخذ اتصاالت املغرب التدابري الكفيلة لضمان محاية وسرية املعطيات ذات الطابع الشخصي اليت تتوفر عليها أو تعاجلها أو تدوهنا
يف وحدة تعريف املشرتكني ،وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.
وجيب أن يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه اخلصوص العناصر التالية:
اإلسم واللقبوالعنوانونسخة مصورة لبطاقة تعريف رمسية.وجيب أن يتم هذا التعريف عند طلب االشرتاك.

 3.3.10الحياد
تضمن اتصاالت املغرب حياد خدمتها جتاه مضمون املعلومات املنقولة على شبكاهتا.
وتتعهد باختاذ كافة التدابري الالزمة ضمان حياد مستخدميها جتاه مضمون اإلرساليات املنقولة على شبكاهتا .وهلذا الغرض  ،تقدم
اخلدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة اإلرساليات املنقولة  ،وتتخذ الرتتيبات املفيدة لضمان سالمتها.
 4.10الدفاع الوطني ولألمن العام و امتيازات السلطة القضائية
تلزم اتصاالت املغرب باختاذ مجيع التدابري الالزمة لالمتثال ملتطلبات الدفاع الوطين واألمن العام وامتيازات السلطة القضائية كما
هو منصوص عليها يف النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل .كما يتعني عليها حتمل نفقات إدراج املعدات الضرورية
لذلك يف منشآهتا.
وهلذا الغرض ،فهي تلتزم على وجه اخلصوص مبا يلي:
ضمان السري املنتظم لتجهيزاهتا ؛ضمان القيام  ،داخل أقرب اآلجال  ،باستخدام الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتفادي أوخم العواقب املرتتبة على أعصابمنشآهتا أو تعطيلها أو إتالفها ؛
التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوطين واألمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ؛متكني السلطات املختصة من الوسائل الضرورية للقيام مبهامها.وهلذا الغرض  ،فإن اتصاالت املغرب تلتزم باالمتثال لتعليماتكل من السلطات القضائية واألمنية والعسكرية والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ؛
يف حالة أزمة أو ضرورة ملحة  ،تنفيذ تعليمات السلطات العمومية اليت تفرض قطع اخلدمة جزئيا أو كليا  ،وفقا للنصوصالتشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل .ويتعني على اتصاالت املغرب احرتام ترتيب األولويات يف إعادة الوصالت املتعلقة خصوصا
مبصاحل الدولة واهليآت املكلفة مبهمة ذات مصلحة عامة أو مسامهة يف مهام الدفاع واألمن العام ،
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القدرة على إقامة وصالت مدروسة بكيفية خاصة أو خمصصة لألمن العام  ،وفق اإلجراءات التقنية احملددة بواسطة اتفاقية مربمةمع مصاحل الدولة املعنية ؛
إعداد وتنفيذ املخططات اخلاصة باإلسعافات املستعجلة واملوضوعة دوريا بتشاور مع اهليآت املكلفة باإلسعافات املستعجلةوالسلطات احمللية ؛
تقدمي مساعدات  ،بطلب من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،إىل اهليآت املعنية بقضايا محاية وأمن أنظمة املواصالت علىاملستوى الوطين  ،وذلك وفق اإلجراءات احملددة أو املقررة مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.
 5.10الترميز والتشفير
جيوز التصاالت املغرب  ،وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل  ،أن تتخذ خدمة للتشفري إلشاراهتا اخلاصة
و/أو تقرتحها على مشرتكيها  ،بشرط أن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أساليب فك الرموز والشفرات.
 6.10نداءات االستعجال
مترر جمانا إىل املركز املرسل إليه األقرب من املنادي  ،حسب املعلومات املرسلة من قبل املصاحل العمومية املعنية  ،النداءات
االستعجالية املرسلة من قبل مستعملي الشكبات اليت تستغلها اتصاالت املغرب أو شبكات أخرى يف اجتاه اهليآت العمومية
املكلفة ب:
أ .محاية األرواح البشرية
ب .تدخالت الشرطة والدرك امللكي ؛
ت .مكافحة احلرائق ؛
ث .وباخلصوص  ،خدمات نداء كل من:
الوقاية املدنية ؛األمن العام (شرطة اإلغاثة) ؛الدرك امللكي.ويف حالة ما إذا ترتب عن خسائر استثنائية توقف توفري اخلدمة  ،والسيما خدميت الربط البيين وتأجري املقدرات  ،يتعني على
اتصاالت املغرب أن تتخذ كافة التدابري الكفيلة بإعادة اخلدمة يف أقرب اآلجال .ويف هذه احلالة  ،تعطى األسبقية إلعادة
الوصالت اليت تساهم مباشرة يف مهام املنظمات واإلدارات املعنية بتقدمي اإلسعافات االستعجالية.
المادة 11

1.11حرية األسعار والتسويق

شروط االستغالل التجاري

مع مراعاة االستثناءات املشار إليها يف املادة  4.1.11أعاله  ،تستفيد اتصاالت املغرب من احلقوق التالية:
حرية حتديد أسعار اخلدمات املقدمة ملشرتكيها ( ،مبن فيم املشرتكون الزوار أو املتجولون بالنسبة للشبكات املتنقلة) ؛حرية النظام العام للفوترة الذي قد يشمل ختفيضات حسب احلجم ؛-حرية سياسة التسويق.
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 2.1.11استثناء لألحكام أعاله :
 تقدمي اتصاالت املغرب خدمات املواصالت الراديو حبرية وخدمات التلغراف والتلكس وفق الشروط املشار إليها يف املادتني 1.4.14و .1.14بعده ؛
 يبقى حتديد تعريفات اخلدمات املتعلقة باخلدمة األساسية خاضعا للمقتضيات التنظيمية اجلاري هبا العمل. 3.1.11و يف إطار عالقاهتا التعاقدية مع مقاولني من الباطن  ،تسهر اتصاالت املغرب على احرتام تعهدات هؤالء يف ما خيص
:
املساواة يف الولوج واملعاملة للمستعملني ؛البنية التعريفية اليت تنشرها اتصاالت املغرب ؛احرتام سرية املعلومات املتوفرة عن املستعملني.ويف مجيع احلاالت ،فإن اتصاالت املغرب تبقى مسؤولية عن تقدمي اخلدمة لزبنائها.
 2.11مبادئ التعريفة
 1.2.11فوق الرتاب الوطين  ،تكون تكلفة نداء مشرتك ما يف الشبكة الثابتة أو املتنقلة خمصومة كليا من موضع صاحب النداء
 ،باستثناء العروض التجارية اخلاصة اليت تؤدي فيها املكاملة من قبل املنادى عليه.
أما خارج الرتاب املغريب  ،فتطبق مبادئ التعريفة املنصوص عليها يف االتفاقيات املنضم إليها املغرب أو املربمة من قبل اتصاالت
املغرب.
 2.2.11تقوم اتصاالت املغرب بوضع آليات ضريبية متكن الزبناء من التعرف على املبالغ اخلاضعة للرسوم بالنسبة لكل فئة من
التعريفات املطبقة .وتقدم اتصاالت املغرب فاتورة مفصلة للنداءات بني املدن لكل من يطلبها من املشرتكني يف الشبكة الثابتة.
ويتم فصل وتوضيح تسعريات خمتلف اخلدمات املقدمة للزبناء.
 3.2.11جيوز للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تقوم يف كل حني بفحص جمموع معدات التسعري أو جزء منها وكذا النظام
املعلومايت واألساليب العملية وجذاذيات املعطيات ووثائق احملاسبة املستعملة يف تسعري خدمات املواصالت.
 3.11إشهار التعريفات
تلزم اتصاالت املغرب بإخبار العموم بتعريفاهتا وبالشروط العامة لتقدمي خدماهتا.
كما أهنا ملزمة بإشهار أسعار توفري أي نوع من اخلدمات أو ما يستلزمه ربط أو صيانة أو توفيق أو إصالح كل معد طريف
موصول بشبكاهتا.
وجيب أن تنجز نشرة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية:
 ترسل نسخة من النشرة إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ثالثني ( )14يوما على األقل قبل ابتداء العمل بأي تغيريمرتقب .وميكن للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تطلب من اتصاالت املغرب تغيري كل تعديل يف تعريفة خدماهتا أو شروط
بيعها مىت تبني أن تلك التعديالت ال حترتم على اخلصوص قواعد املنافسة النزيهة و مبدأ توحيد التعريفات الوطنية خلدمات
املواصالت .كما يتعني تربيرها ،بطلب من الوكالة ،بالنظر إىل عناصر التكلفة املتعلقة هبا.
 توضع نسخة من النشرة النهائية  ،اليت ميكن اإلطالع عليها حبرية  ،يف متناول العموم يف كل وكالة جتارية أو نقطة بيع ملقاولمن الباطن مكلف بتسويق تلك اخلدمات.
 تسلم أو تبعث نسخة من النشرة النهائية أو مقتطفات مالئمة منها إىل كل شخص يقوم بطلبها.15

 وكلما طرأ تعديل على األسعار  ،يتعني اإلشارة بوضوح إىل األسعار اجلديدة وإىل تاريخ دخوهلا حيز التنفيذ. 4.11مسك احملاسبة
تلتزم اتصاالت املغرب بأحكام املادة  1من املرسوم رقم  4-67-1449املشار إليه أعاله فيما يتعلق مبسك حماسبتها التحليلية و
تدقيقها.
 5.11النفاذية
تنظم اتصاالت املغرب شبكتها على حنو ميكنها من تلبية أي طلب يقع يف منطقة اخلدمة وذلك يف أجل مناسب.
وال جيوز أن يتعدى األجل املذكور األجل املنصوص عليه يف امللحق  ، 1.4بالنسبة للشبكة الثابتة للمواصالت.
 6.11التساوي في معاملة المستعملين
طبقا ملقتضيات املادة  7من القانون  41-69واملادة  1من املرسوم رقم  4-67-1449املشار إليه أعاله  ،جيب أن يعامل
املستعملون بكيفية متساوية وأن يتم ولوجهم إىل الشبكات طبقا للشروط املوضوعية والشفافية والغري تفضيلية.
وجيب التقيد يف تعريفات الربط باإلشرتاك واملكاملات مببدأ املساواة يف معاملة املستعملني وأن حتدد بكيفية يتم هبا اجتناب أي متييز
ويقوم خاصة على أساس املوقع اجلغرايف.
على أنه جيب على اتصاالت املغرب إذا اعرتضتها صعوبات استثنائية حتول دون إجناز ربط بعض املشرتكني  ،أن حتدد يف جداول
أسعارها الشروط والتعريفات اخلاصة بذلك الربط.
كما جيب أن ختضع مناذج العقود املقرتحة من طرف اتصاالت املغرب على العموم إىل مراقبة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت اليت
تتأكد من أن العقد يبني بوضوح ودقة  ،وباخلصوص  ،العناصر التالية:
 اخلدمات املعروضة من قبل اتصاالت املغرب وكذا آجال توفري خدمات الصيانة وطبيعتها ؛ املدة التعاقدية الدنيا إلبرام العقد وكذا شروط جتديده ؛ التزامات جودة اتصاالت املغرب والتعويضات املالية أو التجارية اليت تدفعها هذه األخرية يف حالة اإلخالل بتلك االلتزامات؛ اجلزاءات اليت يتحملها املستعمل يف حالة التماطل يف األداء وشروط توقيف اخلدمة  ،بعد اإلنذار  ،يف حالة عدم األداء ؛ إجراءات الطعن اليت يلجأ إليها املستعمل يف حالة ضرر يلحقه من اتصاالت املغرب. 7.11دليل الهاتف واإلرشادات الهاتفية

 1.7.11الدليل العام للمشتركين
طبقا ألحكام املادة  11من املرسوم رقم  4-67-1449تبلغ اتصاالت املغرب  ،على نفقتها وباجملان  ،يوم  11يناير من
سنة إعداد الدليل على أبعد تقدير إىل املستغل املكلف بإجناز الدليل العام للمشرتكني يف شبكاهتا اهلاتفية وعناوينهم وأرقام
هواتفهم وعند االقتضاء وظائفهم  ،ألجل إجناز دليل ومصلحة معلومات يوضعان رهن إشارة العموم .وسوف تتخذ إجراءات
هتدف ملنع كل استعمال غري مشروع لتلك املعلومات احملصل عليها.
 2.7.11دليل اتصاالت المغرب بالنسبة للشبكة الثابتة للمواصالت

توفر اتصاالت املغرب لكل واحد من مشرتكيها يف اخلدمة الثابتة للمواصالت نسخة ورقية من الدليل السنوي للمشرتكني يف خدمة
اهلاتف باملنطقة احمللية املرتبط هبا أو متكنه من النفاذ إىل الدليل اإللكرتوين.
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تتم تلبية كل طلب إضايف يتعلق بنفس املنطقة أو مبنطقة تغطية واحدة أو أكثر  ،مقابل أجر مناسب .وكذلك األمر بالنسبة
للطلبات اليت يتقدم هبا األغيار أو املشرتكون يف شبكات أخرى أو شبكات املواصالت األخرى.
ويتم حتيني دليل مشرتكني اتصاالت املغرب يف خدمة املواصالت مرة كل سنتني على األقل.

 3.7.11خدمة اإلرشادات الهاتفية
توفر اتصاالت املغرب لكل واحد من مستعملي شبكتها للهاتف الثابت خدمة إرشادات هاتفية تتيح له:
احلصول على أرقام هواتف املشرتكني يف الشبكة الثابتة للمواصالت انطالقا من أمسائهم وعناوينهم ؛اإلطالع على رقم هاتف مصلحة إرشادات كل مستغل لشبكة عامة للمواصالت املرتبطة بشبكة اتصاالت املغرب.تقدمي املساعدة اهلاتفية ملصاحل إرشادات مجيع املستغلني مبن فيهم املقيمني باخلارج  ،وذلك لتلبية طلبات املواصالت الصادرةعن شبكات املستغلني املذكورين.
كما تضمن للمستغلني اآلخرين للشبكات العامة للمواصالت النفاذ إىل مصلحة اإلرشادات  ،يف إطار عقدة الربط البيين.
 4.7.11سرية المعلومات
جيب على املشرتكني يف خدمات اهلاتف لدى اتصاالت املغرب الذين يرفضون إدراج امسهم يف الدليل العام ويف خدمة اإلرشادات
اهلاتفية أن خيربوا بذلك كتابة .وميكن أن خيضعوا إلتاوة إضافية .وإن املعلومات املتعلقة هبؤالء املشرتكني لن يتضمنها الدليل العام
التصاالت املغرب ولن ترسل إىل املستغل املكلف بإجناز الدليل العام للمشرتكني.
المادة 12

شروط خاصة ببعض الخدمات

1.12خدمة املخادع اهلاتفية
1.1.12شروط االستغالل
يف إطار اخلدمات الثابتة للمواصالت  ،توفر اتصاالت املغرب خدمة املخادع اهلاتفية املقامة على الطريق العام وتتوىل صيانتها
وتسيريها.
يتضمن امللحق  9بعده الئحة باملخادع املستغلة إىل غاية تاريخ دخول دفرت التحمالت هذا حيز التنفيذ .وتضمن اتصاالت
املغرب حسن سري املخادع اهلاتفية وكذا صيانتها.
تنشر اتصاالت املغرب التعاريف والشروط املتعلقة بإقامة خدمات املخادع اهلاتفية العمومية ووضعها وتوفريها.
 2.1.12شروط توقيف االستغالل
اعتبارا من هناية مدة حق التصرف احملددة يف املادة ( 7أ) أعاله  ،وطيلة مدة اثين عشر ( )14شهرا  ،ميكن التصاالت املغرب
أن من تطلب الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت الرتخيص هلا بتوقيف استغالهلا ملخدع أو لعدة خمادع املبينة بالالئحة املوجودة يف
امللحق  9بعده  ،وذلك يف احلاالت التالية:
مىت طلبت السلطة احمللية املختصة إلغاء املخدع ؛إذا كان املخدع املزمع إلغاؤه سوف يستبدل مبخدع آخر يقع على تراب نفس اجلماعة ؛إذا كان املخدع قرب خمدع آخر يف متناول العموم وأبرمت بشأنه اتصاالت املغرب عقدا يلزم املتعاقد بتوفري خدمة عمومية حرةودائمة أو حسب مواقيت حمددة بصفة تعاقدية.
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وفيما عدا احلاالت املذكورة أعاله  ،يعترب الرتخيص بتوقيت استغالل خمدع هاتفي أو عدة خمادع مبينة يف الالئحة بامللحق 9
ضروريا وفق الشروط اآلتية:
يشمل وجوبا طلب توقيف االستغالل جمموع املخادع الواقعة يف نفس اجلماعة ؛يبني طلب توقيف االستغالل املرسل إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ما يلي:أ .اجلماعات املعنية ،
ب .بالنسبة لكل مجاعة  ،مواصفات املخادع اهلاتفية (املوقع  ،املواصفات التقنية، )......
ت .العناصر اليت تثبت بأن خدمة املخادع اهلاتفية لكل مجاعة معينة يف حالة عجز مايل (تكون عوائد املخادع خالل اإلثىن عشر
شهرا السابقة لطلب اإللغاء أقل من التكاليف وال يسمح التصاالت املغرب أن تستخلص فارق التكاليف من الغري).
واعتبارا هلذه العناصر  ،فإنه بإمكان الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن تأذن التصاالت املغرب بتوقيف استغالل املخادع املعنية.
ويف هذه احلالة األخرية يتعني على اتصاالت املغرب أن تنقل ملكية املخادع اهلاتفية املعينة إىل املستغل األساسي  ،وذلك طبقا
للشروط احملددة يف النصوص التنظيمية املتعلقة باخلدمة األساسية .ويف حالة استمرار نشاط اتصاالت املغرب خارج فرتة إثىن عشر
( )14شهرا املذكورة أعاله  ،من أجل تأمني استمرارية اخلدمات  ،فإهنا تعوض عن ذلك طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا
العمل.
يتم حتديد مثن تفويت املخادع اهلاتفية  ،املنصوص عليه يف املادة هاته  ،عن طريق تقييم يتواله مكتب تدقيق معرتف به دوليا ،
وذلك طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل واملتعلقة باخلدمة األساسية.
ميكن التصاالت املغرب أن تشارك يف أي إعالن عن منافسة بقصد استغالل وصيانة املخادع اهلاتفية املذكورة  ،على أن تستويف
الشروط الضرورية لذلك.
 2.12اخلدمات الراديوحبرية للمواصالت
 1.2.12شروط االستغالل
توفر اتصاالت املغرب خدمات املواصالت الثنائية واملتمثلة يف بث واستقبال إرساليات بني السفن يف عرض البحر وكل نقطة
انتهائية للشبكات العامة  ،وفقا لنظام املواصالت بالراديو لالحتاد الدويل للمواصالت). (UIT
تقدم اتصاالت املغرب خدماهتا يف اجملال الراديو البحري للمستعملني بأقل تكلفة وباجلودة املطلوبة.
توفر اتصاالت املغرب جمانا إيصال اخلطابات املتعلقة بالسالمة يف عرض البحر .وتتعلق هذه اخلطابات:
بنداءات االستغاثة وسالمة السفن يف عرض البحر ؛بنشر البالغات االستعجالية إىل املالحني.2.2.12شروط توقيف االستغالل
عند انقضاء مدة سنتني ابتداء من تاريخ دخول التحمالت حيز التنفيذ  ،ميكن التصاالت املغرب أن خترب الوكالة الوطنية لتقنني
املواصالت برغبتها يف عدم مواصلة استغالل اخلدمات الراديو حبرية للمواصالت.
عندئذ توقف اتصاالت املغرب استغ الل اخلدمات الراديوحبرية للمواصالت بعد انقضاء فرتة إثىن عشر ( )14شهرا ابتداء من
تاريخ توصل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت باإلشعار شريطة أن يتم تأمني استمرارية اخلدمات .ويف حالة استمرارية نشاط
اتصاالت املغرب خارج فرتة اإلثىن عشر ( )14شهرا املذكورة أعاله  ،من أجل ضمان استمرارية خدماهتا  ،فإهنا تعوض عن ذلك
طبقا للنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل.
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وعند االقتضاء ،يتعني على اتصاالت املغرب أن تنقل ملكية جمموع املنشآت املتعلقة باستغالل هاته اخلدمات إىل املستغل احملتفظ
به  ،وذلك وفق الشروط احملددة يف النصوص التنظيمية اجلاري هبا املتعلقة باخلدمة األساسية.
ميكن التصاالت املغرب أن تشارك يف أي إعالن عن منافسة بقصد استغالل اخلدمات املذكورة  ،على أن تستويف الشروط
الضرورية لذلك.
يتم حتديد مبلغ التعويض ومثن تفويت املنشآت  ،املنصوص عليها يف املادة هاته  ،عن طريق تقييم يتواله مكتب تدقيق معرتف به
دوليا  ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية اخلاصة باخلدمة األساسية.
 3.12خدمات التلغراف والتلكس
وفر اتصاالت املغرب خدمات التلغراف والتلكس طبقا ملضمون امللحق  5.4املرفق بدفرت التحمالت هذا.
الباب الثالث

المساهمة في أعباء المهام العامة التي تقوم بها الدولة
المادة13

المساهمة في مواصالت الدولة
 1.13جيب على اتصاالت املغرب أن توفر وتؤمن مجيع الوصالت الالزمة لتنقالت جاللة امللك الوطنية والدولية.
 2.13كما جيب على اتصاالت املغرب:
ضمان تسيري الشبكة املشرتكة بني الوزارات وتوفري الوصالت املرتبطة هبا ؛توفري الوصالت اليت تطلبها السلطات احلكومية. 3.13تؤدى عن اخلدمات املطلوبة من اتصاالت املغرب واليت توفرها هذه األخرية يف إطار املادة  11هاته أجرة حتتسب
بالرجوع إىل أسعار السوق.
المادة :91

احترام البيئة
جيب أن تقام البنيات التحتية يف دائرة احرتام ال بيئة و القيمة اجلمالية لألماكن و وفق الشروط األقل ضررا بالنسبة للملك العام و
لألمالك اخلاصة.
و تتحمل اتصاالت املغرب كل األشغال املنجزة على الطريق العام و الالزمة إلقامة البنيات التحتية املذكورة و جيب إجناز هذه
األشغال وفق األنظمة و املتطلبات التقنية املعمول هبا يف ما خيص ميدان الطرقات.

المادة 15

المساهمة في البحث والتكوين و توحيد المعايير في ميدان المواصالت
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تطبيقا ألحكام القانون رقم  41-69كما وقع تغيريه و تتميمه ،تساهم اتصاالت املغرب سنويا يف متويل برامج البحث والتكوين.
حيدد املبلغ السنوي هلذه املسامهة يف:
 نسبة ( )% 4.75من رقم معامالت اتصاالت املغرب برسم التكوين و توحيد املعايري؛ و نسبة ( )% 4.45من رقم معامالهتا برسم البحث.يتم متويل هذه الربامج طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل.
المادة 16

المساهمة في مهام وتحمالت الخدمة األساسية
تساهم اتصاالت املغرب ،سنويا ،يف متويل مهام اخلدمة األساسية يف حدود  % 4من رقم معامالهتا ،و ذلك وفقا للنصوص
التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل.
المادة 17

تنسخ هذه المادة.

كيفية آداء المساهمات في المهام العامة للدولة

الباب الرابع

المقابل المالي واألتاوى
المادة18

المقابل المالي
 1.18تطبيقا للمادة  10من القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله  ،ختضع اتصاالت املغرب ألداء مقابل مايل حيتسب
على أساس رقم معامالهتا دون اعتبار الرسوم  ،احملقق برسم أنشطة املواصالت موضوع دفرت التحمالت هذا.
حيدد هذا املقابل املايل يف ستة باملائة ( )%9من رقم املعامالت دون اعتبار الرسوم  ،احملقق خالل سنة  2000برسم اخلدمات
موضوع دفرت التحمالت هذا .ويستحق هذا املقابل املايل كل سنة إىل غاية سنة  4444بالنسب التالية:
 سنة  ، 4441بنسبة4% سنة  ، 4444بنسبة2% 2.18يدفع املقابل املايل املذكور لفائدة اخلزينة العامة للمملكة يف أربع ( )1دفعات متساوية  ،وتتم على التوايل يف هناية كل من
شهر مارس ويونيو وشتنرب ودجنرب من السنة اجلارية.
أما املبلغ املتبقى احملتمل والناتج من فارق الدفعات املشار إليها أعاله ومن مبلغ املقابل املايل املذكور واملستحق برسم السنة املالية
املعنية  ،فيتم دفعه يف  11مارس من السنة املوالية.
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 3.18أما املبالغ اليت سبق التصاالت املغرب أن دفعتها برسم سنة  4444واملتعلقة باملقابل املايل عن رقم املعامالت احملدد يف
املادة  1.18أعاله  ،فتؤخذ بعني االعتبار ألغراض تطبيق دفرت التحمالت هذا.
 4.18حيسب مبلغ املقابل املايل املشار إليه أعاله دون اعتبار الرسوم كما خيضع لزيادة الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة
املعمول هبا.
 5.18و يف حالة عدم أداء املقابل املايل يف األجل احملدد يف هاته املادة  ،فتطبق العقوبات املنصوص عليها يف النصوص القانونية
والتنظيمية اجلاري هبا العمل مبا يف ذلك أحكام املادة  14من القانون رقم  41-96املشار إليه أعاله.
المادة 19

أتاوي تخصيص الترددات الراديوكهربائية
 1.19وفقا ألحكام املادة  6من القانون رقم  41-69السالف الذكر  ،تلزم اتصاالت املغرب بأداء أتاوة سنوية مقابل
استعماهلا للرتددات املخصصة هلا.
 2.19و يتم حتديد مبلغ هذه األتاوي وفقا للنصوص التنظيمية املعمول هبا .وتربئ اتصاالت املغرب سنويا ما يف ذمتها إزاء
الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،يف أربع ( )1دفعات متساوية تتم على التوايل عند هناية كل من شهر مارس ويونيو وشتنرب
ودجنرب من السنة اجلارية.
 3.19و يتم حتصيل األتاوي املستحقة هبذا الرسم وفقا ألحكام املادة  18مكرر من القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله.
المادة 20

أتاوي ورسوم وضرائب أخرى
ختضع اتصاالت املغرب لألحكام الضريبية اجلاري هبا العمل .وهلذا الغرض  ،جيب عليها أن تربئ ذمتها من مجيع الضرائب
واحلقوق والرسوم واألتاوي املفروضة مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.

الباب الخامس

المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة21

المسؤولية العامة
إن اتصاالت املغرب مسؤولة عن حسن سري شبكاهتا وعن احرتام جمموع االلتزامات املنصوص عليها يف دفرت التحمالت هذا وكذا
التقيد باملبادئ واألحكام التشريعية والتنظيمية.
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المادة 22

تغطية المخاطر من قبل شركات التأمين
 1.22تؤمن اتصاالت املغرب مسؤوليتها املدنية واملهنية يف املخاطر املتعرض هلا مبوجب دفرت التحمالت هذا  ،السيما عن
األموال املرصودة للخدمات واملنشآت يف طور البناء والتجهيزات يف طور اإلقامة  ،وذلك بإبرام عقود تأمني لدى شركات تأمني
معتمدة.
 2.22و تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت شهادات التأمني اليت تكون يف طور الصالحية.
المادة 23

اإلخبار والمراقبة
 1.23تلزم اتصاالت املغرب بأن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املعلومات أو الوثائق املالية والتقنية والتجارية
الضرورية للتأكد من احرتامها لاللتزامات املفروضة عليها مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مبوجب دفرت التحمالت هذا.
 2.23جيب على اتصاالت املغرب أن تقدم كل شهر للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت املعلومات التالية املتعلقة بكل خدمة
مستغلة مبوجب دفرت التحمالت هذا:
أ .عدد االشرتاكات عند هناية كل شهر ؛
ب .معدل مدة النداءات ؛
ت .جمموع عدد الوحدات املفوترة:
ث .عدد النداءات املرسلة واملستقبلة من قبل مستعملي مستغلني آخرين للشبكات العامة للمواصالت ؛
ج .نسبة االنقطاعات ؛
ح .نتائج جودة خدمة وأداء الشبكات (كما هي حمددة يف دفرت التحمالت هذا) املسجلة خالل الشهر.
 3.23و تعرض اتصاالت املغرب على الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،يف  11مارس من كل سنة  ،على أبعد تقدير تقريرا
مفصال حول:
تنفيذ دفرت التحمالت هذا ؛مستوى توسيع الشبكات املنجز خالل السنة الفارطة وخمطط التوسيع للسنة املوالية. 4.23تلتزم اتصاالت املغرب على النحو واآلجال احملددة مبقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري هبا العمل ومبوجب دفرت
التحمالت هذا  ،بتوصيل املعلومات اآلتية إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،يف  11مارس من كل سنة على أبعد تقدير:
أي تعديل يف رأمسال وحقوق تصويت اتصاالت املغرب  ،أو يف حالة تسعريها يف البورصة  ،أي تصريح بتجاوز احلد األقصى ؛وصف جملموع اخلدمات املعروضة ؛تعريفات تقدمي اخلدمة والشروط العامة ؛معطيات احلركة ورقم املعامالت ؛املعلومات املتعلقة باالستعمال الكيفي والكمي للموارد املخولة وخاصة الرتددات واألرقام ؛22

املعلومات الالزمة الحتساب املسامهات يف متويل اخلدمة األساسية ؛املعطيات املتعلقة جبودة اخلدمة  ،خاصة بالنظر إىل املؤشرات املالئمة اليت متكن من تقييمها ؛جمموع اتفاقيات الربط البيين ؛جمموع اتفاقيات استئجار املقدرات ؛جمموع اتفاقيات تقسيم املواقع ؛كل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عليها دفرت التحمالت هذا أو يف النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل. 5.23بطلب من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  ،ولتمكينها من ممارسة صالحيتها  ،تقدم هلا اتصاالت املغرب على وجه
اخلصوص املعلومات التالية:
العقود املربمة بني املشغل واملوزعني والباعة الصغار أو شركات التسويق ؛اتفاقيات احتالل امللك العام ؛اتفاقيات تقسيم البنيات التحتية ؛العقود املربمة مع الزبناء ؛كل معلومة ضرورية متكن الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من دراسة طلبات املصاحلة حلل النزاعات بني املشغلني ؛االتفاقيات املربمة مع مشغلي بلدان أخرى ؛كل اتفاقية مربمة مع املنظمات الدولية وخاصة فيما يتعلق باألقمار الصناعية ؛كل معلومة ضرورية للتحقق من احرتام املساواة يف شروط املنافسة وخاصة االتفاقيات أو الربوتوكوالت املربمة مع  /أو بني توابعاتصاالت املغرب والشركات املنتمية لنفس اجملموعة أو فروع أنشطة اتصاالت املغرب املختلفة .
كل املعلومات املذكورة أعاله ا تعاجل مع مراعاة احرتام سرية املعامالت.
 6.23و للوكالة الوطنية صالحية القيام  ،بواسطة أعواهنا املوكلني هلذا الغرض أو أي شخص مؤهل قانونيا من طرفها  ،بتحريات
لدى اتصاالت املغرب  ،مبا يف ذلك التحريات اليت تتطلب تدخالت مباشرة أو غري مباشرة أو إيصال جتهيزات خارجية إىل
شبكتها اخلاصة  ،ضمن الشروط املنصوص عليها يف القوانني والنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل.
المادة 24

عدم احترام الشروط القانونية والتنظيمية لدفتر التحمالت
 1.24يف حالة عدم تنفيذ اتصاالت املغرب التزاماهتا املتعلقة بإحداث واستغالل شبكاهتا و املفروضة عليها حبكم القوانني
والنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل ،ومبوجب دفرت التحمالت هذا ،فإهنا تتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف املادتني  14و
 11من القانون رقم  41-69كما وقع تغيريه و تتميمه ،دون املساس حبق املتابعة اجلنائية عن االقتضاء.
 4.41يف حالة عدم تبليغ اتصاالت املغرب املعلومات اليت تفرضها النصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل و اليت
خيضع هلا باخلصوص الربط البيين للشبكات العامة للمواصالت و استعمال الرتددات الراديوكهربائية و معدات املواصالت ،فإهنا
تتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف املادة  46املكررة من القانون رقم  41-69املشار إليه أعاله كما وقع تغيريه و تتميمه.
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 3.91و ال ختول أية عقوبة من العقوبات املتخذة قانونا مبوجب هذه املادة أي تعويض لفائدة اتصاالت املغرب.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة 25

تعديل دفتر التحمالت
ال ميكن تعديل دفرت التحمالت هذا إال وفق شروط وضعه واملصادقة عليه  ،طبقا ألحكام القانون رقم  41-69املشار إليه
أعاله.

المادة 26

مدلول وتأويل دفتر التحمالت
خيضع تأويل وحتديد مدلول دفرت التحمالت هذا ألحكام القوانني والنصوص التنظيمية اجلاري هبا العمل يف املغرب.
المادة 27

وحدات القياس وعملة المساهمات
 1.27تلزم اتصاالت املغرب باستعمال النظام املرتي ووحدات القياس املرتبطة به فيما خيص مجيع الوثائق واملذكرات والنقط
التقنية والتصاميم وغريها من الوثائق املكتوبة.
 2.27تؤدى مبالغ خمتلف املسامهات بالدرهم.
المادة28

لغة دفتر التحمالت
دفرت التحمالت هذا حمرر باللغتني العربية والفرنسية .وتعتمد أمام احملاكم املغربية الصيغة العربية لدفرت التحمالت هذا.
المادة 29

اختيار محل المخابرة
ختتار اتصاالت املغرب مقرها االجتماعي بالعنوان أدناه حمال للمخابرة:
شارع النخيل
حي الرياض
الرباط
المادة 30

24

المالحق
إن املالحق الستة ( ) 9املرفقة بدفرت التحمالت هذا جزء ال يتجزأ منه .ولن يتم نشر هذه املالحق ألسباب تتعلق بالسرية.
الئحة المالحق
امللحق  : 1مسامهة اتصاالت املغرب
امللحق  : 4أحكام مطبقة على الشبكة الثابتة للمواصالت
امللحق  : 1أحكام مطبقة على الشبكة GSM
امللحق  : 1أحكام مطبقة على الشبكة NMT
امللحق  : 5أحكام مطبقة على الشبكة RM
امللحق  : 9الئحة املخادع املستغلة بتاريخ دخول دفرت التحمالت حيز التنفيذ
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