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 تحديد هوية المشتركين في الهاتف المتنقل

 

مليون مشترك بنسبة نفاذ  4324، 3102وصل عدد المشتركين في الهاتف المتنقل بالمغرب مع نهاية 
هيمنة الدفع المسبق  ،، ويبين توزيع حظيرة الهاتف المحمول حسب طريقة الفوترة%021تقارب 
 2مليون مشترك 41234بحوالي 

نمو بزيادة في عدد مشتركي الهاتف المتنقل بالدفع المسبق المجهولي الهوية بالمقابل، تميز هذا ال
(GSM3، التنقل المحدود، وG ) المنافسة المتزايدة في هذه القطاعات واستراتيجيات التسويق ناتجة عن

 2القوية لمتعهدي الشبكات العامة لالتصاالت من أجل كسب مشتركين جدد

مشتركيهم خالل عملية تسجيل هوية الدقيق لتحديد العلى  هرعلى المتعهدين الس تعينيف وللتذكير،
 2االشتراك من خالل ضبط المعطيات الخاصة باالسم والعنوان ونسخة من وثيقة تعريف رسمية

، بثالثة عمليات ومن أجل قياس مدى انتشار هذه الظاهرة، قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
 2أكدت وجود مخالفات تباينت حدتها حسب المتعهدينتدقيق 

وبغض النظر عن مخالفات لإلجراءات التنظيمية المعمول بها، يطرح عدم تحديد هوية مشتركي الدفع 
 :المسبق العديد من المشاكل

 غياب أية عالقة تعاقدية رسمية بين المشترك المجهول الهوية ومتعهده 

  على أي سند  ،لة مشترك مجهول الهويةاوالشكايات، في حلحوادث تدبير اال يمكن أن يعتمد
 2وهذه الوضعية تضعف العالقة التجارية بين المتعهد والزبناء المجهولي الهوية2 قانوني

 المتعهدين أحكام قبل من المشتركين هوية تحديد بيانات موثوقية عدم أو/و تحديد عدم يناقض 
 المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛ بمعالجة يتعلق فيما األفراد حماية بشأن 10-14 رقم القانون

 على نحو متزايد في ظاهرة تحويل المكالمات الدولية جهولة الهوية ميساهم تسويق البطاقات ال
الواردة على المتعهدين، حيث يتسبب هذا االحتيال في خسائر مالية كبيرة للمتعهدين وحرمان 

 2لتالي في اإلضرار باالقتصاد الوطنيالخزينة من مداخيل هامة من العملة الصعبة وبا

تطهير حظيرة المشتركين بالدفع المسبق واعتبارا ومن أجل مواصلة الجهود المبذولة من أجل 
لقوانين لدى المتعهدين المعنيين، اعتمدت الوكالة قرارا جديدا وأحالته ا الحظة في تطبيقالمكراهات إلل

 :وتتمحور مقتضيات هذا القانون حول ما يلي2 على المتعهدين

  بالنسبة لجميع متعهدي الشبكات العامة 3104المنع التام والقاطع ابتداء من فاتح أبريل ،
وال يمكن تفعيل أي بطاقة 2 للمواصالت، لتسويق بطاقات الدفع المسبق والتي تم تفعيلها مسبقا

 2بملف تحديد هوية المشترك كامالاإلدالء  سيتم تسويقها ابتداء من هذا التاريخ إال إذا تم

  وفي حالة عدم إرسال ملف تحديد الهوية للمتعهد في غضون 3104ابتداء من فاتح أبريل ،
المكالمات ) خدماتبعض ال الى المشتركين ولوج تقييدشهرين بعد تاريخ التسجيل، يقوم المتعهد ب

 2خالل مدة شهر إضافي( خدمات الرسائل النصية القصيرة الصادرة، التعبئات،
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  عدم إرسال ملف تحديد تعطيل جميع البطاقات المجهولة الهوية من طرف المتعهدين في حالة
 2هوية المشترك داخل أمد هذا الشهر اإلضافي

  رهن (0103) اتصال رقمفسيتم وضع ، 3104أما فيما يخص المشتركين قبل فاتح أبريل 
 2العملية لتحديد هويتهم واإلجراءاتلدى متعهديهم  وضعيتهم منلتمكينهم من التأكد  إشارتهم

 31042مارس  20وسيبقى هذا الرقم مشغال حتى 

 تمنح، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت المشتركينتسوية وضعية هؤالء  يخص وفيما 
 لهوية والتام الكامل التحديدللقيام بعملية  ،3104ابتداء من فاتح أبريل  ،للمتعهدين أجل سنة

إلى  اللجوءحالة عدم احترام األجل المذكور فقد يتم  وفي2 قاعدة معطياتهم وإلتمام مشتركيهم
 2المتنقل هاتفهم خدمات الى المشتركين ولوج تقييد

 وتهم إطالق الوكالة الوطنية  لتقنين المواصالت لحملة توعية للمشتركين مجهولي الهوية، ودع
  2لالتصال بمتعهديهم من أجل القيام باإلجراءات الضرورية لتحديد هويتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


