
   CimeCom  S.A ش.مسیمكوم شركة المخول ل لترخیصا  تحمالت دفترالنسخة الكاملة ل
 

  األول الباب
  العام ومدة الترخیص اإلطار

 
  : 1 المادة

  دفتر التحمالت موضوع
بإقامة  CimeCom S.A ھذا إلى تحدید شروط تخویل ترخیص لشركة یھدف دفتر التحمالت

 بالمملكة المغربیة، خاصة VSAT األقمار الصناعیة من نوع عامة لالتصاالت بواسطة واستغالل شبكة
  .بخدمات االتصال، دون الھاتف العمومي

 
  : 2 المادة

  التعریف
المتعلق بالبرید والمواصالت وكذا  24- 96االصطالحیة الواردة في القانون رقم  إضافة إلى التعاریف

  : ت یقصد منھا ما یليالتطبیقیة ، تستعمل في دفتر التحمالت ھذا مصطلحا في نصوصھ
 
  .VSAT شبكة. 1

، یتضمن محطة محوریة تتولى صناعیة مستقرة بالنسبة إلى األرضأقمار  ھي شبكة اتصال بواسطة
  .VSATالمقدرة الفضائیة لمحطات تدبیر الولوج إلى

 
  Station HUB  محطة محوریة. 2

ددات اإلرسال على األرض لتوفیر الربط ذات مسؤولیة مباشرة في استعمال تر محطة أرضیة قارة
  .الشبكة القمر الصناعي. وتتولى ھذه المحطة مراقبة النفاذ إلى القمر الصناعي وتشویر وانطالقا من

 
  VSAT محطات. 3

  : لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال فقط. وتتكون من محطات أرضیة قارة
  ؛ ھوائي -
 ؛ وحدة رادیو خارجیة  -
 .داخلیة وحدة رادیو  -

 
  Segment spatial  ضائیةسلسلة ف. 4

 أو تقیمھا من أجل تمریر المكالمات عبر CimeCom  S.A التي تستأجرھا المقدرات الفضائیة
  .شبكتھا

 
  (centre de contrôle du réseau)  الشبكة مركز مراقبة. 5

  .الشبكة وبرمجیات موصولة بمحطة محوریة تقوم بتدبیر ومراقبة حسن سیر مجموعة تجھیزات
 
  Opérateur  لمشغ . 6

  .واستغالل شبكة عامة لالتصاالت حائز ترخیص بإقامة
  
  CIMECOM  S.A (Réseau VSAT de CimeCom  S.A) ل  VSAT شبكة. 7

 )القطاع الفضائي والمحطة المحوریة(  CimeCom S.Aالتحتیة المستغلة من قبل مجموعة البنیات
  .للمشتركین الموصلة بھا VSAT وكذا محطات



  .عمومیین عند االقتضاء أن تستعمل خطوطا مستأجرة من مستغلي اتصاالت الشبكةویمكن لھذه 
 
   CIMECOM  S.A.ل VSAT شترك في شبكة. م8

(Abonné au réseau VSAT de CimeCom  S.A)  
 CIMECOM S.Aل VSAT یستعمل الخدمات المعروضة من قبل شبكة كل شخص مادي أو معنوي

  .الباطن خیر أو مع شركة تسویق لھذه الخدمات، وفق نظام تعاقد منالمبرم مع ھذا األ في إطار العقد
 
  (Jour ouvrable)  یوم عمل. 9

 ، ما عدا أیام السبت واألحد ، تكون فیھ اإلدارات واألبناك المغربیة مفتوحة بصفة یوم من أیام األسبوع
  .عامة

 
  : 3 المادة
  المرجعیة النصوص

طبقا لمجموع المقتضیات التشریعیة  "CIMECOM S.Aة "شركل منوحالترخیص الم یجب تنفیذ. 3-1
 ؛ خاصة منھا ما ھول على المستویین المغربي والدوليووفقا للمعاییر الجاري بھا العم والتنظیمیة

  : منصوص علیھ أو محال إلیھ في دفتر التحمالت ھذا ، وكذا النصوص التالیة
-97-162، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم ، المتعلق بالبرید والمواصالت  24-96القانون رقم  -
  )؛1997أغسطس  7( 1418ربیع اآلخر  2بتاریخ  ،1
) بتحدید قائمة 1998فبرایر  25( 1418من شوال  27، الصادر في 2-97-1024 المرسوم رقم -

  .القیمة المضافة الخدمات ذات
) المتعلق بالربط 1998 فبرایر 25( 1418من شوال  27، الصادر في 2-97-1025 المرسوم رقم -

  .لشبكات المواصالت البیني
) المتعلق 1998فبرایر  25( 1418من شوال  27، الصادر في 2-97-1026 المرسوم رقم -

  .الستغالل الشبكات العامة للمواصالت بالشروط العامة
) المتعلق بشروط 1998فبرایر  25( 1418من شوال  27، الصادر في 2-97-1027 المرسوم رقم -
  .مفتوحة للمواصالت وفیر شبكةت
تعلق الم )2005یولیو  13( 1426جمادى اآلخرة  6الصادر في  2-05-772مرسوم رقم  -

باإلجراءات المتبعة أمام الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت في ما یتعلق بالنزاعات و الممارسات المنافیة 
 لمنافسة و عملیات التركیز االقتصادي.قواعد ال
) بتحدید 1998فبرایر  25(  1418من شوال  27الصادر في  310.98یر المواصالت رقم قرار وز -

  وتتمیمھ. غییرهت وقعاألتاوى عن تعیین الترددات الرادیوكھربائیة كما 
 
أحد من مقتضیات دفتر التحمالت مع مقتضیات النصوص التشریعیة والتنظیمیة  في حالة تناقض. 3-2

  .تكون لھذه األخیرة ، فإن األسبقیة المشار إلیھا
 
  
  

  : 4 المادة
  الترخیص موضوع

  : موضوع ھذا الترخیص ال تعني سوى VSAT بواسطة شبكة إن الخدمات المقدمة
  ؛ Vidéo conférence التخاطب المریائي -
الصادر بتاریخ  2-97- 1024المضافة كما ھي محددة في المرسوم رقم  الخدمات ذات القیمة -

 ) بتحدید قائمة الخدمات ذات القیمة المضافة ؛1998ر فبرای 25( 1418من شوال  27



 السمعیة أو المرئیة أو ھما معا ؛ إرسال اإلشارات  -
 ؛ 24-96التحتیة إلقامة شبكات مستقلة ، كما ھي محددة في القانون رقم  توفیر البنیات  -
نف التحتیة لمستغلي شبكات االتصال العامة الحائزین على ترخیص من الص توفیر البنیات  -

 ؛24-96من القانون رقم  2المادة  المنصوص علیھ في
و  تقدیم الخدمات الھاتفیة مع مراعاة إذن مسبق من طرف الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت -

  .حسب الشروط التي تحددھا
 

في نطاق شبكتھا، حریة تسویق مجموع ھذه الخدمات خارج   CIMECOM  S.Aلغیر أن 
  .الوطني التراب

 
  : 5 المادة

  الترخیص حیز التنفیذ ومدتھ وتجدیده دخول
موضوع دفتر التحمالت ھذا بمقتضى مرسوم ("مرسوم التخویل") یصدر طبقا  یسلم الترخیص. 5-1

  .التنفیذ القانونیة الجاري بھا العمل. ویعتمد تاریخ ھذا المرسوم كبدایة دخول الترخیص حیز للنصوص
 
) أشھر بعد دخول الترخیص 10الخدمات داخل أجل عشرة ( االفتتاح التجاري ألداء یجب أن یتم. 5-2

  .التنفیذ حیز
إخبار الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت بالتاریخ الفعلي لبدایة   CIMECOM S.Aویتعین على 

  .خدماتھا تسویق
 
) 10بإقامة واستغالل الشبكة العامة موضوع دفتر التحمالت ھذا ، لمدة عشر ( یمنح الترخیص. 5-3

  .ابتداء من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ اتسنو
) سنوات، طالما 3مماثل للترخیص موضوع دفتر التحمالت ھذا طیلة مدة ثالث ( ولن یمنح أي ترخیص

  .مقامة VSAT ) محطة6000إلى ستة آالف ( VSAT مجموع حائزي تراخیص لم یصل
 

باستثناء التجدید  ) سنوات5( تتجاوز كل واحدة منھا خمس ال إضافیةلمدد  الترخیصیمكن تجدید  4.5
لدى   CIMECOM S.Aودعھتطلب  بناء على ) عشر سنوات10األول الذي یمكن أن تصل مدتھ (

  .قبل تاریخ انتھاء مدة صالحیة الترخیص، ) أشھر على األقل6الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، (
  
  : 6 المادة

  الترخیص طبیعة
  .مالت ھذا شخصیاموضوع دفتر التح یكون الترخیص. 6-1
من  12ھذا الترخیص لفائدة الغیر إال طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة  ال یمكن تفویت. 6-2

  .المشار إلیھ أعاله 24-96 القانون
 
  : 7 المادة

 المساھماتو   CIMECOM S.Aالقانوني ل الشكل
  

 .الصفة ذهبھ وتحتفظ المغربي للقانون خاضعة شركة شكل  CIMECOM S.Aتتخذ  .7-1
  
 مال رأس في المساھمة توزیع في تعدیل بكل المواصالت لتقنین الوطنیة الوكالة إخبار یجب .7-2

CIMECOM S.A  أو ھما معا المساھمین أحد مراقبة في تغییر بكل أو/و.  



 رأس مساھمة في تعدیل كل المواصالت لتقنین الوطنیة للوكالة المسبقة للموافقة یخضع أنھ غیر. 7-3
تعدیل في مساھمتھا ینتج عنھ تغییر  كل أو ، جدید مساھم دخول عنھ یترتب CIMECOM S.A مال

 في مراقبتھا.
  

 إنجازھا المزمع بالعملیة المواصالت لتقنین الوطنیة الوكالة CIMECOM S.A تشعر الغرض لھذا
 إشعار بعد) 1( واحد شھر أجل داخل بجواب التوصل یتم لم وإذا. المفیدة المعلومات بكل وتزویدھا

 .ممنوحا یعتبر اإلذن فإن ، CIMECOM S.A مساھمة تعدیل بمشروع الوكالة
  
 CIMECOM S.Aل مصلحة في متعھد مغربي منافس  منع امتالك. 7-4
    

، أن  CIMECOM S.Aیمتلك، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، مساھمة في  ال یجوز ألي شخص
 مصلحة كیفما كانت في متعھد آخر مغربي منافس ، معمباشرة أو غیر مباشرة ، أیة  یمتلك ، بصفة

مباشر ، مساھمة  اإلشارة إلى أنھ ال یعتبر إخالال بھذا االلتزام حیازة أي شخص ، بشكل مباشر أو غیر
غیر مباشرة ، مصلحة في  %) من رأسمال شركة تمتلك ، بصفة مباشرة أو10ال تتعدى عشرة بالمائة (
  .متعھد آخر مغربي منافس

 
  : 8 ادةالم

  الدولیة والتعاون الدولي االلتزامات
أن تحترم االتفاقیات والمعاھدات الدولیة في مجال  CIMECOM  S.A.ش.م یجب على أركوس. 8-1

 منھا اتفاقیات وأنظمة ومعاھدات االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمات المحدودة أو االتصاالت وخاصة
  .كة المغربیةالجھویة لالتصاالت المنضمة إلیھا الممل

بالتدابیر  السلطة الحكومیة المكلفة باالتصاالت وكذا الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت وعلیھا أن تخبر
  .التي تتخذھا في ھذا الشأن

 
  .باالتصاالت بالمشاركة في المنظمات الدولیة المعنیة  CIMECOM S.Aیسمح ل. 8-2

 ار إلیھا أعاله وباقتراح من الوكالة الوطنیة لتقنینقبل السلطة الحكومیة المش كما یمكن إعالنھا من
  .لالتصاالت المواصالت، مستغال معترفا بھ لدى االتحاد الدولي

 
  الثاني الباب

  إقامة الشبكة واستغاللھا شروط
 
  : 9 المادة

  إقامة الشبكة شروط
  المعدات والمنشآت الرادیوكھربائیة معاییر ومواصفات. 9-1

ن تسھر على أن تكون المعدات الموصلة بشبكتھا معتمدة مسبقا من أ  CIMECOM S.Aیجب على
 24-96رقم  من القانون 16و 15الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت ، وذلك طبقا ألحكام المادتین  قبل

  .العمل المشار إلیھ أعاله ولمقتضیات النصوص التنظیمیة الجاري بھا
عدات طرفیة بشبكتھا إذا كانت ھذه المعدات أن تعترض على ربط م  CIMECOM S.Aوال یجوز ل

  .وفق الشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل معتمدة
  للشبكة لبنیات التحتیة. ا9-2
  الھندسیة للشبكة البنیة. 1- 9-2



 األقمار الصناعیة المستعمل ھو نظام بواسطة أقمار صناعیة مستقرة بالنسبة إلى نظام االتصاالت عبر
 .رضاأل

  .الوطني نظام المراقبة والمحطة المحوریة ونظام فوترة الشبكة مقامة فوق التراب یجب أن یكون كل من
  الصناعیة نظام األقمار. 2- 9-2

األقمار الصناعیة المستعمل نظاما متناسقا على مستوى االتحاد الدولي للمواصالت  یجب أن یكون نظام
  .من اإلدارة المغربیة یحصل عند التنسیق على موافقة مسبقة وأن

الوطنیة لتقنین المواصالت بتطور المواصفات التقنیة لنظام األقمار الصناعیة  ویجب إخطار الوكالة
  .التي یوفرھا وبالسعة

  الخاصة وصالت اإلرسال. 3- 9-2
 أن تقیم وصالت سلكیة أو رادیوكھربائیة أو ھما معا، خاصة منھا  CIMECOM S.Aیجوز ل

 حصرا بین لحزم الھرتزیة ، شریطة توفر الترددات ، وذلك لتوفیر وصالت اإلرسالالوصالت بواسطة ا
:  

  ؛ ، المقامة على التراب المغربي VSAT لشبكتھا باستثناء محطات المعدات الثابتة -
ونقط الربط البیني  VSAT المقامة على التراب المغربي ، باستثناء محطات ومعدات شبكتھا -

  .بالمغرب ات مستغلین آخرین لشبكات االتصال العامةالمغربي مع شبك على التراب
  البنیات التحتیة استئجار. 4- 9-2

 أن تستأجر من الغیر وصالت أو بنیات تحتیة لتأمین ربط مباشر بین  CIMECOM S.Aل یجوز
  .معداتھا وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

 ، على سبیل اإلخبار ، بما یعتمده الستئجار الطاقة الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت ویجب علیھا إبالغ
  .اإلرسالیة من إجراءات تقنیة ومالیة قبل مباشرتھا

 
  الترددات. 9-3
  الترددات شروط استعمال. 1- 9-3

لتقنین المواصالت بتعیین الترددات في مختلف األشرطة وفقا للنصوص التنظیمیة  تقوم الوكالة الوطنیة
  .توفر الطیفبھا العمل وحسب  الجاري

أن تفرض، عند الضرورة، شروط تغطیة وحدود طاقة اإلشعاع على مجموع  ویمكن للوكالة أیضا
  .على مناطق محددة التراب الوطني أو

بإطالعھا على مخطط   CIMECOM S.Aالوطنیة لتقنین المواصالت، تقوم وبطلب من الوكالة
  .ألشرطة الترددات المخصصة لھا استعمالھا

  خالتالتدا. 2- 9-3
 أن تضمن تالؤم شبكتھا مع المستعملین المتواجدین وأن تتخذ جمیع  CIMECOM S.Aیجب على

  .التدابیر الضروریة لتفادي التشویشات الضارة
اإلحداث واالستغالل وطاقات اإلشعاع ، شریطة احترام النصوص التنظیمیة الجاري  تعتبر حرة شروط

  .معاینتھا وعدم إثارة تداخالت أو تشویشات ضارة بعدالعمل وحتمیة التنسیق الوطني والدولي  بھا
 تداخالت بین أنظمة االتصال الرادیویة المستغلة بالمغرب ، یجب على مستغلي ھذه وفي حالة حدوث

المعمول بھا  الخدمات إخبار الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت بتاریخ ومكان التداخالت والشروط
بعد تاریخ المعاینة. ویرفع  ) أیام7ل ، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة (الستغالل القنوات موضوع التداخ

علیھا التدابیر المتفق علیھا إلصالح  المشغلون للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت قصد المصادقة
  .واحد التداخالت المذكورة ، وذلك داخل أجل أقصاه شھر

 
  البیني الربط. 9-4



من حق الربط   CIMECOM S.Aالمشار إلیھ أعاله، تستفید  24-96القانون  من 11تطبیقا للمادة 
البیني  شبكتھا وشبكات مستغلي الشبكات العامة لالتصاالت. ویلبي المستغلون موفرو خدمات الربط بین

  .CIMECOM  S.Aالطلبات التي تتقدم بھا 
 لحریة بین المستغلین فيالتقنیة والمالیة واإلداریة في عقود متفاوض بشأنھا بكامل ا ویتم تحدید الشروط

  .إطار احترام دفاتر التحمالت الخاصة بكل واحد منھم
- 1025وعقود الربط البیني وكذلك النزاعات المتعلقة بھا وفقا ألحكام المرسوم  كما تتم معالجة طلبات

  .المشار إلیھ أعاله 97-2
 
  الترقیم مجموعات. 9-5

 تقنین المواصالت رھن إشارتھا األرقام، ستضع الوكالة الوطنیة ل CIMECOM  S.Aحسب حاجة
  .الضروریة لتوفیر خدماتھا الخاضعة لترخیص

 أن تطلب كتابة من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت أن تخصص لھا  CIMECOM S.Aویمكن ل
  .معلال ، ویجب أن یكون طلبھااما جدیدة لتلبیة حاجیات خدماتھاأرق

 طلب مراجعة جذریة لمخططات الترقیم الموجودة ، فإن الوكالةاألرقام اإلضافیة ال تت وحیث أن طلبات
  .)أشھر 3الوطنیة لتقنین المواصالت تتولى دراستھا داخل أجل ال یتعدى ثالثة (

 
  العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة التجھیزات استعمال األمالك. 9-6

  إقامة التجھیزات 1.6.9
ال الضروریة الستغالل و توسیع شبكتھا. و تلتزم إنجاز األشغ »CIME COM S.A«یحق لشركة 

باحترام مجموع األحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل و خاصة في میدان إعداد التراب 
  أو منشآت خاصة. تجھیزاتالوطني و حمایة البیئة عند إقامة 

  وضع البنیات التحتیة رھن اإلشارة 2.6.9
 المتخذة نصوصالو تتمیمھ و  تغییره وقعكما  24-96من القانون رقم  ةمكررال 22طبقا ألحكام المادة 

، إلى منشآت الھندسة المدنیة و ال سیمامن الحق في الولوج،  »CIME COM S.A«، تستفید ھلتطبیق
للقانون العام  الخاضعون و المسالك و القنوات و النقط المرتفعة التي قد یتوفر علیھا األشخاص المعنویون

  متیازات المرافق العامة و متعھدو الشبكات العامة للمواصالت.و ذوو ا
عقود  ا البندیبرم في شأن االتفاقات المتعلقة باإلنشاء المشترك و باقتسام المنشآت المشار إلیھا في ھذ

ترسل ھذه العقود إلى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت مباشرة و تجاریة و تقنیة بین األطراف المعنیة. 
  تفصل الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت في النزاعات المتعلقة بھا.و . توقیعھا بعد
 
  التغطیة منطقة. 9-7

  : CIMECOM  S.Aالجغرافیة للخدمات التي توفرھا تشمل التغطیة
  التراب الوطني عند ابتداء الخدمة ؛ % من50ما یفوق  -
  .الوطني بعد سنتین ومجموع التراب -

  
  

  : 10 المادة
  غالل الخدمةاست شروط

والمرسوم رقم  24-96وتأمین شروط استغالل الخدمة، طبقا لمقتضیات القانون  یجب أن یتم توفیر
داخل  المشار إلیھما أعاله، وذلك ابتداء من االفتتاح التجاري للخدمة والذي یجب أن یكون 97-2- 1026

  .أعاله 25األجل المبین في المادة 
 

  اواستمراریتھ دیمومة الخدمة. 10-1



وتوفیر  باتخاذ التدابیر الضروریة لتأمین سیر منتظم ودائم لتجھیزات شبكتھا  CIMECOM S.Aتتعھد
والبشریة الكفیلة بمواجھة أخطر  حمایتھا. ویجب علیھا أن تقوم في أحسن اآلجال بتسخیر الوسائل التقنیة

  .تدمیرھا العواقب الناتجة عن خلل ھذه التجھیزات أو تعطیلھا أو
أن  CIMECOM S.Aل االستمراریة، وباستثناء ظروف قاھرة مثبتة قانونا، فال یجوز  ألمبدواحتراما 

  .المواصالت توقف توفیر خدمة االتصاالت دون أن تحصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنیة لتقنین
 

  الخدمة ودة. ج10-2
تضاھي بتسخیر كل الوسائل للوصول بخدماتھا إلى مستویات جودة   CIMECOM S.Aتتعھد

  .الدولیة المقاییس
  : الخدمات موضوع دفتر التحمالت ھذا أھداف جودة الخدمة المشار إلیھا فیما یلي ویجب أن تحترم

س) وسبعة أیام في  24س/ 24الخدمة طیلة أربع وعشرین ساعة في الیوم ( أن تكون دیمومة -
  ماعدا في حالة ضرورة تملیھا متطلبات تقنیة معللة ؛ ،)7/7األسبوع (

التراكمیة لعدم التوافر على مستوى المحطة المحوریة المقامة بالمغرب أقل من  ن تكون المدةأ -
 سنویا ، ماعدا في حالة ظروف قاھرة ، ساعة 72

أقل من  CIMECOM  S.A .المكالمات الداخلیة لشبكة أركوس ش.م أن تكون نسبة ضیاع -
1%. 

لمحطة المحوریة لضمان أمان الشبكة ردافة كاملة لمعدات ا  CIMECOM  S.Aأن تؤمن ویجب على
 أن تستعمل  CIMECOM S.Aالخدمة. وفي حالة حدوث مشاكل تقنیة خطیرة ، یمكن ل واستمراریة

على أن توافق  محطة محوریة مقامة خارج التراب الوطني وذلك لفترة تراكمیة مدتھا أسبوع في السنة،
  .الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت على ذلك

  .الموجودة التحتیة المنشأة مرنة وتتیح امتدادات الشبكة دون تشویش التجھیزات تكون البنیةویجب أن 
   .CIMECOM S.Aالوطنیة لتقنین المواصالت أن تقوم بمراقبات لدى  ویجوز للوكالة

  .الغرض األخیرة أن تضع رھن إشارة الوكالة المذكورة الوسائل الالزمة لھذا وعلى ھذه
 

  لمكالماتا سریة وأمن. 10-3
جمیع التدابیر الكفیلة بضمان سریة المعلومات المتوفرة لدیھا بشأن تموضع   CIMECOM S.Aتتخذ

وصالحیات  زبنائھا، على أن تراعي في ذلك األحكام المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني واألمن العام
  .العمل السلطة القضائیة والنصوص التنظیمیة الجاري بھا

عدم  أن تخبر أعوانھا بالتزاماتھم وبالعقوبات التي یتعرضون لھا في حالة  CIMECOM S.Aوتلزم 
  .احترامھم لسریة المكالمات

إخبار مشتركیھا عندما تكون شبكتھا غیر متوفرة على الشروط   CIMECOM S.Aكما تلزم 
  .للسریة الضروریة

  .المكالمات بالخدمات المتوفرة التي تتیح ، عند االقتضاء ، تدعیم أمن كما تخبر زبناءھا
   CIMECOM  S.Aاإلسمیة عن زبناء  المعلومات. 1- 10-3
 لتدابیر الكفیلة بحمایة وسریة المعطیات االسمیة التي تتوفر علیھا أو تعالجھاا  CIMECOM S.Aتتخذ

  .بھا العمل وص التشریعیة والتنظیمیة الجاريأو تدونھا في وحدة تعریف المشتركین، وذلك طبقا للنص
  ة:ل على وجھ الخصوص العناصر التالیمشترك موضوع تعریف مدقق یشم ویجب أن یكون كل زبون

  واللقب االسم -
 والعنوان -
 .تعریف رسمیة ونسخة مصورة لبطاقة   -

  .التعریف عند الطلب االشتراك ویجب أن یتم ھذا
  الحیاد. 2- 10-3

  .اد خدمتھا تجاه مضمون المعلومات المنقولة على شبكتھاحی CIMECOM S.Aتضمن



التدابیر الالزمة لضمان حیاد مستخدمیھا تجاه مضمون اإلرسالیات المنقولة على  وتتعھد باتخاذ كافة
 ولھذا الغرض ، تقدم الخدمة دون تفضیل كیفما كانت طبیعة اإلرسالیات المنقولة ، وتتخذ .شبكتھا

  .سالمتھا الترتیبات المفیدة لضمان
  

  واألمن العام وامتیازات السلطة القضائیة لدفاع الوطنيا 10-4
باتخاذ جمیع التدابیر الالزمة لتطبیق األحكام التي یقتضیھا كل من الدفاع  CIMECOM S.Aتلزم 

 واألمن العام وصالحیات السلطة القضائیة كما ھو منصوص علیھا في النصوص التشریعیة الوطني
لذلك في منشآتھا.  كما یتعین علیھا تحمل نفقات إدراج المعدات الضروریة ي بھا العمل.والتنظیمیة الجار

  : ، فھي تلتزم على وجھ الخصوص بما یليوعلیھ
  لتجھیزاتھا ؛ ضمان السیر المنتظم -
أحسن اآلجال، باستخدام الوسائل التقنیة والبشریة لتفادي أوخم العواقب  ضمان القیام، داخل  -

 اب منشآتھا أو تعطیلھا أو إتالفھا ؛أعط المترتبة على
حاجیات الدفاع الوطني واألمن العام وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة  التمكن من تلبیة -

 العمل ؛ الجاري بھا
 CIMECOMالمختصة من الوسائل الضروریة للقیام بمھامھا. وعلیھ، فإن تمكین السلطات -

S.A  ضائیة والعسكریة واألمنیة والوكالة الوطنیةتلتزم بتنفیذ تعلیمات كل من السلطات الق 
 لتقنین المواصالت ؛

، تنفیذ تعلیمات السلطات العامة التي تفرض قطع الخدمة جزئیا رورة ملحةض في حالة أزمة أو -
 تأمر بوقف البث الرادیو كھربائي، وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا أو كلیا أو

المتعلقة  حترام ترتیب األولویات في إعادة الوصالت  CIMECOM S.Aالعمل. ویتعین على
مھام الدفاع  خصوصا بمصالح الدولة والھیآت المكلفة بمھمة ذات مصلحة عامة أو مساھمة في

 واألمن العام ؛
وصالت مدروسة بكیفیة خاصة أو مخصصة لألمن العام، وفق األسالیب  التمكن من إقامة  -

 مة مع مصالح الدولة المعنیة ؛باتفاقیة مبر التقنیة المحددة
المخططات الخاصة باإلسعافات المستعجلة والموضوعة دوریا بتشاور مع الھیآت  إعداد وتنفیذ -

 باإلسعافات المستعجلة والسلطات المحلیة ؛ المكلفة
بطلب من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، إلى الھیآت المعنیة بقضایا حمایة  تقدیم مساعداتھا، -

أنظمة االتصاالت على المستوى الوطني، وذلك وفق األسالیب المحددة أو المقررة  وأمن
 .النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل بمقتضى

 
  والتشفیر الترمیز. 10-5

خدمة  ، وفقا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، أن تتخذ CIMECOM S.Aلیجوز
الوكالة الوطنیة  خاصة و/أو تقترحھا على مشتركیھا ، بشرط أن یضع رھن إشارةللتشفیر إلشاراتھا ال

  .والشفرات لتقنین المواصالت أسالیب فك الرموز
  

  : 11 المادة
  االستغالل التجاري شروط

  والتسویق حریة األسعار. 11-1
  : من  CIMECOM S.Aتستفید
  الخدمات المقدمة لمشتركیھا ؛ حریة تحدید أسعار -
 للفوترة الذي قد یشمل تخفیضات حسب الحجم ؛ نظام العامحریة ال  -
 .التسویق حریة سیاسة  -



 
 على احترام تعھدات  CIMECOM S.Aالتعاقدیة مع مقاولیھا من الباطن ، تسھر وفي إطار عالقاتھا
  : ھؤالء في ما یخص

  والمعاملة ؛ المساواة في الولوج -
 ؛ CIMECOM S.Aالتي تنشرھا  البنیة التعریفیة -
 .المعلومات المتوفرة عن المستعملین رام سریةاحت -

  .لزبنائھا تبقى مسؤولة عن تقدیم الخدمة  CIMECOM S.Aفإن وفي جمیع الحاالت،
 

  الفوترة. 11-2
لتقنین المواصالت أن تقوم في أي وقت من األوقات بفحص مجموع معدات  یجوز للوكالة الوطنیة

 واألسالیب العملیة وجذاذیات المعطیات ووثائق المحاسبة منھا وكذا النظام المعلوماتي الفوترة أو جزء
  .المستعملة في تسعیر خدمات االتصاالت

 
  التعریفات شھار. إ11-3
  .خدماتھا بإخبار العموم بتعریفاتھا وبالشروط العامة لتقدیم  CIMECOM S.Aتلزم

 تلزمھ ربط أوملزمة بإشھار أسعار توفیر أي نوع من الخدمات أو ما یس  CIMECOM S.Aكما أن
  .صیانة أو توفیق أو إصالح كل معد طرفي موصول بشبكتھا

  : إشھار التعریفات وفق الشروط التالیة یجب أن تنجز نشرةو 
 ) یوما على األقل قبل30النشرة إلى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت ثالثین ( ترسل نسخة من  -

 CIME«لوطنیة لتقنیین المواصالت أن تفرض على ا ویجوز للوكالة .ابتداء العمل بأي تغییر مرتقب
COM S.A «ال  عدیالتخدماتھا أو شروط بیعھا متى تبین أن تلك الت ةفي تعریف تعدیلأي  غییرت

. و مبدأ توحید التعریفات الوطنیة لخدمات المواصالت نزیھةالمنافسة ال قواعد ،على الخصوص ،تحترم
  النظر إلى عناصر التكلفة المتعلقة بھا.كما یتعین تبریرھا، بطلب من الوكالة، ب

 العموم في كل وكالة رھن إشارةمكن اإلطالع علیھا بحریة ، ی التيالنشرة النھائیة  توضع نسخة من -
  أو نقطة بیع لمقاول من الباطن مكلف بتسویق تلك الخدمات. تجاریة

  .بطلبھا كل شخص یقوم من النشرة النھائیة أو مقتطفات مالئمة منھا إلى تسلم أو تبعث نسخة -
 على األسعار ، یتعین اإلشارة بوضوح إلى األسعار الجدیدة وإلى تاریخ دخولھا حیز وكلما طرأ تعدیل -

  .التنفیذ
 

  المحاسبة مسك 4.11
فیما المشار إلیھ أعاله  2- 97-1026من المرسوم رقم  4أحكام المادة ب »CIME COM S.A« تلتزم

  ة و تدقیقھا.یتعلق بمسك محاسبتھا التحلیلی
 

  النفاذیة. 11-5
شبكتھا على نحو   CIMECOM S.Aلجمیع من یطلبونھا. ولھذه الغایة، تنظم تكون الخدمة مفتوحة

  .من تلبیة أي طلب یقع في منطقة التغطیة وذلك في أجل مناسب یمكنھا
ریخ دخول ) بدایة من تا1) أیام بعد انصرام مدة سنة (5األجل المذكور خمسة ( وال یجوز أن یتعدى

  .حیر التنفیذ الترخیص
 

  معاملة المستعملین التساوي في. 11-6
المشار إلیھ أعاله، یجب أن یعامل المستعملون بكیفیة  24-96من القانون  7 طبقا لمقتضیات المادة

  .تفضیل وأن یتم ولوجھم إلى الشبكة طبقا لشروط الموضوعیة والشفافیة وبدون متساویة



 المساواة في معاملة المستعملین وأن تحدد بمبدأالربط واالشتراك والمكالمات  تعریفات ویجب التقید في
 .بكیفیة تجنب أي تفضیل یقوم خاصة على أساس الموقع الجغرافي

على العموم إلى مراقبة  »CIME COM S.A«نماذج العقود المقترحة من طرف  تخضعو یحب أن 
 الخصوص،على أن العقد یبین بوضوح ودقة،  التي تتأكد منالوطنیة لتقنین المواصالت  الوكالة

  : العناصر التالیة
الصیانة و طبیعة خدمات خدمات الوكذا آجال توفیر  »CIME COM S.A«من قبل  الخدمات المعروضة -
  ؛
  شروط تجدیده ؛ الدنیا إلبرام العقد و المدة التعاقدیة -
 جاریة التي تدفعھا ھذه األخیرة في حالةوالتعویضات المالیة أو الت »CIME COM S.A« التزامات جودة -

  ؛المذكورة االلتزاماتباإلخالل 
 في األداء وشروط توقیف الخدمة ، بعد اإلنذار ، في أخیریتحملھا المستعمل في حالة الت التي غراماتال -

  ء؛حالة عدم األدا
  .»CIME COM S.A« بسببلیھا المستعمل في حالة ضرر یلحقھ ع توفری إجراءات الطعن التيو  -

  

  الثالث الباب
  في المھام العامة التي تقوم بھا الدولة المساھمة

 
  : 12 المادة
  البیئة  احترام

یجب أن تقام البنیات التحتیة في دائرة احترام البیئة و القیمة الجمالیة لألماكن و وفق الشروط األقل 
  ضررا بالنسبة للملك العام و لألمالك الخاصة.

ت التحتیة كل األشغال المنجزة على الطریق العام و الالزمة إلقامة البنیا »CIME COM S.A«و تتحمل  
  وفق األنظمة و المتطلبات التقنیة المعمول بھا في ما یخص الطرق. المذكورة و یجب إنجاز ھذه األشغال

  
  13 المادة

  في میدان المواصالتو توحید المعاییر في البحث والتكوین  المساھمة
 

في  اسنوی « Cime Com S.A » تساھم، و تتمیمھ تغییره وقعكما  24- 96القانون رقم  ألحكام تطبیقا
  .البحث والتكوینتمویل برامج 

 
  یحدد المبلغ السنوي لھذه المساھمة في:و 
  برسم التكوین و توحید المعاییر؛ «Cime Com S.A »%) من رقم معامالت  0.75(نسبة  -
  برسم البحث.  من رقم معامالتھا %) 0.25(و نسبة  -
  

  یتم تمویل و إنجاز ھذه البرامج طبقا للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل.
 
  14  المادة

  في مھام وتحمالت الخدمة األساسیة المساھمة
 

 % من رقم معامالتھا 2حدود  في مھام الخدمة األساسیة تمویل في ، سنویا،»CIME COM S.A« تساھم
  .التنظیمیة الجاري بھا العمل التشریعیة و وفقا للنصوصو ذلك 

 
  : 15 المادة



  أداء المساھمات في المھام العامة للدولة كیفیة
  نسخت ھذه المادة.

  
  الرابع الباب

  المالي واألتاوى المقابل
 

  : 16 المادة
 المالي المقابل

  
 CIMECOM  S.A، تخضع المشار إلیھ أعاله 24-96نون رقم من القا 10 تطبیقا للمادة.16-1

مع درھم  (19.000.000,00) مبلغ تسعة عشر ملیون درھم فيالمقابل  ھذا یحدد .مالي ألداء مقابل
  الرسوم.  احتساب

 
لتاریخ إشعار  الموالیةالمقابل المالي نقدا وبالكامل في ثالثة  أیام عمل  یؤدى مبلغ. 16-2

CIMECOM S.A  التنفیذ دخول الترخیص حیز  
.  

 لیم المدیر العام للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت شیكا بنكیا قابال للصرف فيبتس ویتم األداء إما
الخزینة العامة  المغرب وصادرا عن مؤسسة بنكیة معتمدة في المغرب ، بالمبلغ المذكور أعاله وألمر

ة لتقنین كما تبینھ الوكالة الوطنی للمملكة ، أو بتحویل مباشر للمبلغ المذكور إلى حساب الخزینة العامة
  .المواصالت

 
، یتعین على ھذا األخیر داء من طرف حائز الترخیص المؤقتھذا االلتزام باأل ولضمان احترام. 16-3

 ) أیام عمل التالیة لتاریخ اإلشعار الرسمي بقرار تخویل الترخیص ضمانة5خالل الخمسة ( أن یقدم ،
المحدد في المادة.  لثابت من المقابل الماليبنكیة بطلب أولي (ضمان األداء) بمبلغ یساوي مبلغ الجزء ا

  .أعاله 1.16
  

بنك من الدرجة األولى مقبول لدى وزارة االقتصاد والمالیة. ویكون لفائدة  ویصدر ضمان األداء عن
) بدءا من تاریخ تسلیمھ. ویحرر ضمان 45مع مدة صالحیة من خمسة وأربعین یوما ( نفس الوزارة

  .المنافسة المتعلق بنظام اإلعالن عن 6لمرفق بالملحق ویسلم وفق النموذج ا األداء
  

األداء من قبل وزارة االقتصاد والمالیة إذا ما لم یقم حائز الترخیص المؤقت  ویمكن أن یستعمل ضمان
  .أعاله مبلغ الجزء الثابت من المقابل المالي داخل األجل المذكور بأداء

  
 لف الذكر ، فإنھ یجوز للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالتضمان األداء في األجل السا وفي حالة عدم دفع

  .األداء أن تلجأ إلى كفالة اكتتاب. وترد ھذه األخیرة مباشرة حسب تسلیم ضمان
  

فإنھ یتم سحب الترخیص  ،في األجل المحدد في ھذه المادةأداء المقابل المالي  وفي حالة عدم. 16-4
  .اللجوء إلى ضمان األداء تصاد والمالیة فيبموجب القانون دون مساس بحق وزارة االق

 
  : 17 المادة

  تعیین الترددات الرادیوكھربائیة أتاوى
 بأداء CIMECOM S.Aالسالف الذكر، تلزم  24-96من القانون رقم  9المادة  طبقا ألحكام. 17-1

  .إتاوة سنویة مقابل استعمالھا للترددات المخصصة لھا



 
 CIMECOM S.Aتاوى وفقا للنصوص التنظیمیة المعمول بھا. وتبرئمبلغ ھذه األ ویتم تحدید. 17-2

أبعد تقدیر بالنسبة  ینایر من كل سنة على 31ویا ذمتھا إزاء الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت یوم سن 
  .للسنة السابقة

 
-96 مكرر من القانون رقم 38األتاوى المستحقة بھذا الرسم وفقا ألحكام المادة  ویتم تحصیل. 17-3
  .المشار إلیھ أعاله 24

  
  

  : 18 المادة
  ورسوم وضرائب أخرى أتاوى

، وعلیھ، یجب علیھا أن تبرئ ذمتھا حكام الضریبیة الجاري بھا العملألل  CIMECOM S.Aتخضع 
 الضرائب والحقوق والرسوم واألتاوى المفروضة بمقتضى النصوص التشریعیة والتنظیمیة من جمیع

  .الجاري بھا العمل
  
 

  الخامس ابالب
  CIMECOM  S.A.مسؤولیة

 
  : 19 المادة

  العامة المسؤولیة
مسؤولة عن حسن سیر شبكتھا وعن احترام مجموع االلتزامات المنصوص  CIMECOM S.Aإن 

  .العمل التحمالت ھذا وكذا عن التقید بالمبادئ واألحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا علیھا في دفتر
 

  : 20 المادة
  لمخاطر من قبل شركات التأمینا تغطیة

 مسؤولیتھا المدنیة والمھنیة في المخاطر المتعرض لھا بموجب دفتر CIMECOM S.Aتؤمن . 20-1
التجھیزات في طور  التحمالت ھذا ، السیما عن األموال المرصودة للخدمات والمنشآت في طور البناء و

  .مدةمعت اإلقامة، وذلك بعقود تأمین مكتتبة لدى شركات تأمین
  

 الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت شھادات التأمین التي تكون في طور وتضع رھن إشارة. 20-2
  .الصالحیة

 
  : 21 المادة
  والمراقبة اإلخبار

بأن تضع رھن إشارة الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت المعلومات  CIMECOM S.Aلزم . ت21-1
المفروضة علیھا بمقتضى  لضروریة للتأكد من احترامھا لاللتزاماتالوثائق المالیة والتقنیة والتجاریة ا أو

  .الترخیص المخول لھا النصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذا بموجب دفتر التحمالت موضوع
 

أن تقدم للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت كل شھر المعلومات   CIMECOM S.Aیجب على. 21-2
  : التالیة
  كل شھر ؛ عند متم عدد االشتراكات ) أ

 ونوع الخدمة المقدمة ؛ VSAT كل محطة معدل الحركة حسب ) ب



  .المعطیات المنقولة ج) مجموع حجم
  

ینایر من كل  31، على الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، في  CIMECOM S.Aعرض. ت21-3
  .ھذا على أبعد تقدیر، تقریرا مفصال حول تنفیذ دفتر التحمالت سنة،
، على النحو واآلجال المحددة بمقتضى النصوص التشریعیة  CIMECOM S.Aتلتزم. 21-4

 :تالمواصال وبموجب دفتر التحمالت ھذا، بتبلیغ المعلومات اآلتیة إلى الوكالة الوطنیة لتقنین والتنظیمیة
  CIMECOM  S.A.وحقوق تصویت أركوس ش.م أي تعدیل في رأسمال -
  المعروضة ؛ وصف لمجموع الخدمات -
  الخدمة والشروط العامة ؛ یمتعریفات تقد -
  األعمال ؛ معطیات الحركة ورقم -
  ؛ باالستعمال الكیفي والكمي للموارد المخولة وخاصة الترددات واألرقام المعلومات المتعلقة -
  الحتساب المساھمات في تمویل الخدمة األساسیة ؛ المعلومات الالزمة -
 ر إلى المؤشرات المالئمة التي تمكن من تقییمھا وكذابجودة الخدمة ، خاصة بالنظ المعطیات المتعلقة -

  ؛ بالنظر إلى اتفاقیات تمریر الحركة المبرمة مع مشغل مغربي أو أجنبي
  الربط البیني ؛ مجموع اتفاقیات -
  المشغل والموزعین والباعة الصغار أو شركات التسویق ؛ العقود المبرمة بین -
  الملك العام ؛ اتفاقیات احتالل -
  البنیات التحتیة ؛ فاقیات تقسیمات -
  اتفاقیات استئجار المقدرات؛ -
  المبرمة مع الزبناء ؛ نماذج العقود -
تمكن الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت من دراسة طلبات المصالحة لحل نزاع  كل معلومة ضروریة -

  المشغلین ؛ بین
  مشغلي بلدان أخرى ؛ العقود المبرمة مع -
للتحقق من احترام المساواة في شروط المنافسة وخاصة االتفاقیات أو العقود  یةكل معلومة ضرور -

والشركات المنتمیة لنفس المجموعة أو فروع  CIMECOM S.Aبین توابع  المبرمة
  .ھذا المختلفة عن تلك التي تدخل في حكم دفتر التحمالت  CIMECOM S.Aأنشطة

  .بھ تر التحمالت ھذا أو في التشریع المعمولوثیقة منصوص علیھا في دف كل معلومة أخرى أو -
 

 الوطنیة صالحیة القیام، بواسطة أعوانھا الموكلین لھذا الغرض أو أي شخص مؤھل للوكالة و. 21-5
تتطلب تدخالت  بما في ذلك التحریات التي  CIMECOM S.Aقانونیا من طرفھا ، بتحریات لدى

علیھا في القوانین  صة ، ضمن الشروط المنصوصمباشرة أو وصل تجھیزات خارجیة مع شبكتھا الخا
  .والنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل

 
  : 22 المادة

  التحمالت احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة للترخیص ولدفتر عدم
واستغالل شبكتھا المفروضة  قامةالتزاماتھا المتعلقة بإ »CIME COM S.A«تنفیذ  ي حالة عدمف 1.22
 ، فإنھاھذا التنظیمیة الجاري بھا العمل وبموجب دفتر التحمالتالتشریعیة و لنصوص ابحكم  علیھا

، المشار إلیھ أعاله 24-96من القانون رقم  31و  30المادتین للعقوبات المنصوص علیھا في تتعرض 
  .دون المساس بحق المتابعة الجنائیة عند االقتضاء

  
علومات التي تتطلبھا النصوص التشریعیة و الم »CIME COM S.A«في حالة عدم إرسال   2.22

بالخصوص الربط البیني للشبكات العامة للمواصالت و  یخضع لھاالتنظیمیة الجاري بھا العمل و التي 



استعمال الترددات الرادیوكھربائیة و معدات المواصالت، فإنھا تتعرض للعقوبات المنصوص علیھا في 
  .المشار إلیھ أعاله 24-96من القانون رقم  ةمكررال 29المادة 

 
 في التعویض لفائدة حقالمتخذة قانونا  بموجب ھذه المادة أي العقوبات  نعقوبة م ال تخول أي و 3.22

»CIME COM S.A«.  

  
  السادس الباب
  ختامیة أحكام

 
  : 23 المادة

  دفتر التحمالت تعدیل
وضعھ والمصادقة علیھ، طبقا  ال یمكن تعدیل دفتر التحمالت ھذا إال وفقا لشروط خالل مدة الترخیص،

  .المشار إلیھ أعاله 24-96القانون رقم  ألحكام
 

  : 24 المادة
  وتأویل دفتر التحمالت مدلول

مدلول دفتر التحمالت ھذا ألحكام القوانین والنصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل  یخضع تأویل وتحدید
  .المغرب في

 
  : 25 المادة

  القیاس وعملة المساھمات وحدات
باستعمال النظام المتري ووحدات القیاس المرتبطة بھ فیما یخص   CIMECOM S.Aتلزم. 25-1

  .الوثائق والمذكرات التقنیة والتصامیم وغیرھا من الوثائق جمیع
 

  .مختلف المساھمات بالدرھم ؤدى مبالغ. ت25-2
 

  : 26 المادة
  دفتر التحمالت لغة

 والفرنسیة ، وال یعتد أمام المحاكم المغربیة إال بالصیغةمحرر باللغتین العربیة  دفتر التحمالت ھذا
  .العربیة

 
  : 27 المادة

  محل المخابرة اختیار
  : مقرھا االجتماعي الكائن بالعنوان أدناه محال للمخابرة  CIMECOM S.Aتختار 

CIMECOM S.A مركز TWIN CENTER ،شارعي الزرقطوني  البرج الغربي، زاویة
  21000 . یضاءالدار الب والمسیرة ،

 
  : 28 المادة

  المالحق
  .المرفقین بدفتر التحمالت ھذا جزء ال یتجزأ منھ) 2إن الملحقین (

 2000ماي  22وم ی  CIMECOM S.Aوالتوقیع على دفتر التحمالت ھذا من قبل تمت المصادقة
  .) نظائر أصلیة3بالرباط ، في ثالثة (

 



  




