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 EUROPEAN DATACOMM MAGHREB»خیص المخول ل ر تلتحمالت ا ردفتالنسخة الكاملة ل

S.A»  ام العالمي المتنقل نظال" حداث واستغالل شبكة عامة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعیة من نوعإل

  بالمملكة المغربیة "GMPCSیة صلشخالالتصاالت 

  

  ب األولاالب

  ار العام ومدة الترخیصطاإل

  

  : 1دة االم

  ع دفتر التحمالتو موض

لترخیص بإحداث واستغالل شبكة عامة لالتصاالت بواسطة األقمار اروط ش دفتر التحمالت هذا إلى تحدید فیهد

  بالمملكة المغربیة. GMPCSالمي المتنقل لالتصاالت الشخصیة عالام الصناعیة من نوع النظ

  

  : 2ة دلماا

  ریفعالت

المتعلق بالبرید والمواصالت وكذا في نصوصه  24- 96الواردة في القانون رقم ة إلى التعاریف االصطالحیة فإضا

  ا یلي :ما منهالتطبیقیة، تستعمل في دفتر التحمالت هذا مصطلحات یقصد 

  

  "GMPCSام العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصیة ظ"الن شبكة. :1.2

بإمكانه  نیكو  .European DataComm Maghreb S.Aام ذي أقمار صناعیة، تستأجره أو تقیمه نظل ك

ملین النهائیین انطالقا من كوكبة أقمار صناعیة، كیفما كان مدار هذه األخیرة أو امتداد عستللمتوفیر خدمات اتصال مبشرة 

  منطقة تغطیتها.

  

  یة)ر حو ة مأرضیة (محط ةمحط:  2.2

)Station Terrienne/ Station HUB(  

ربط الرادیو كهربائي باألقمار الصناعیة. وتتولى هذه المحطة مراقبة النفاذ مقامة على األرض مخصصة لتوفیر الة حطم

  صناعي وتشویر الشبكة. ویمكن أن تكون المحطة المحوریة فوق التراب الوطني أو أن ال تكون فوقه.الإلى القمر 

  

  )Terminal GMPCSف النظام العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصیة (راط. : م3.2

 Europeanو كهربائیة لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال فقط، یستعمله المشتركون للولوج إلى شبكة یزات رادیتجه

DataComm Maghreb S.A. .  

  

  )Constellation de satellitesبة أقمار صناعیة (. : كوك4.2

ریر المكالمات عبر لتم .European DataComm Maghreb S.Aوعة أقمار صناعیة تستعملها مجم

  تها.شبك

  )Centre de contrôle du réseauز مراقبة الشبكة (. : مرك5.2
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  وعة تجهیزات وبرمجیات موصولة بمحطة محوریة تقوم بتدبیر ومراقبة حسن سیر الشبكة.مجم

  

 یةظام العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصللن European DataComm Maghreb S.Aة . : شبك6.2

GMPCS  

ة طاع الفضائي والمحط(الق European DataComm Maghreb S.Aلمستغلة من قبل عة البنیات التحتیة او مجم

  حوریة) ومطارف المشتركین الموصلة بها.لما

  كن لهذه الشبكة عند االقتضاء أن تستعمل خطوطا مستأجرة من مستغلي اتصاالت عمومیین.ویم

  

  تصاالت الشخصیةلال ل وطني لنظام عالمي متنقل : مشغ7.2. 

)Opérateur national de système GMPCS(  

  شخص معنوي تتوفر فیه الصفات التالیة :كل 

  یتوفر على محطة أرضیة (محطة محوریة) فوق التراب الوطني، أن -

  یكون على عاتقه تسویق مطارف الولوج وبیع وتدبیر االشتراكات والفوترة واستخالص المستحقات، أن -

مي وخاصة الترددات الرادیو كهربائیة المناسبة للخدمات التي یقوم على إذن باستعمال الملك العمو  فریتو  أن -

 ا.قهیسو بت

  

  ل خدمة االتصاالت الشخصیة بواسطة األقمار الصناعیة : مشغ 8.2.

)Opérateur de service de communications personnelles par satellites(  

  لصفات التالیة :ا شخص معنوي تتوفر فیهكل 

  لمستحقات.ا صالعاتقه تسویق مطارف الولوج وبیع وتدبیر االشتراكات والفوترة واستخیكون على  أن -

یتوفر على إذن باستعمال الملك العمومي وخاصة الترددات الرادیو كهربائیة المناسبة للخدمات التي یقوم  أن -

  بتسویقها,

 

  GMPCSتنقل لالتصاالت الشخصیة لمل عالمي للنظام العالمي ا: مشغ 9.2.

)Opérateur global de système GMPCS(  

  ستوى مجموع كوكبة األقمار الصناعیة.م ىعلیان المسؤول عن العملیات الك

  

  )Abonnéرك (: مشت10.2. 

إطار العقد  ، في European DataComm Maghreb S.Aشخص مادي أو معنوي یستفید من خدمات شبكة كل 

  الخدمات، وفق نظام تعاقد من الباطن.هذا األخیر أو مع شركة تسویق لهذه  معالمبرم 

 

  (Usagers visiteurs ): مستعملون زوار  11.2. 

، لهم اشتراك في الشبكات  European DataComm Maghreb S.Aزبناء آخرون من غیر مشتركي 

 Europeanالرادیوكهربائیة األرضیة المفتوحة للعموم بالمملكة المغربیة، یتوفرون على أجهزة متالئمة مع خدمات 

DataComm Maghreb S.A ,و راغبون في استعمال شبكتها  

  (usagers itinérants): مستعملون متجولون  12.2.
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، لهم  European DataComm Maghreb S.Aزبناء آخرون من غیر المستعملین الزوار و المشتركین لدى 

ف المشغلین الذین أبرموا عقود تجوال مع اشتراك في شبكات االتصاالت الرادیویة العامة الرقمیة المستغلة من طر 

European DataComm Maghreb S.A. 

  

  )Jour ouvrableعمل ( : یوم 13.2.

  من أیام األسبوع، ماعدا أیام السبت واألحد، تكون فیه اإلدارات واألبناك المغربیة مفتوحة بصفة عامة. یوم

  

  : 3دة الما

  صوص المرجعیةالن

 المقتضیاتطبقا لمجموع  "European Datacom Maghreb S.Aلشركة " ولخالترخیص المیجب تنفیذ  1.3

منها ما هو منصوص  خاصة على المستویین المغربي و الدولي لمعاییر الجاري بها العملوفقا لالتشریعیة و التنظیمیة و 

  و كذا النصوص التالیة: في دفتر التحمالت هذا علیه أو محال إلیه

، بتاریخ 1-97- 162علق بالبرید والمواصالت، الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم مت، ال24-96قانون رقم ال -

الصادر  79-99كما تـم تعدیله و تـتمیمه بـواسطة القانـون رقم  )،1997س سطغأ 7( 1418ربیع اآلخر  2

  ).2001یونیو  22(  1421ربیع األول  29بتاریخ  1- 01-123بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

) المتعلق بالرباط البیني 1998فبرایر  25( 1418من شوال  27، الصادر في 2- 97- 1025رقم مرسوم ال -

  لشبكات المواصالت.

) المتعلق بالشروط العامة 1998فبرایر  25( 1418ن شوال م 27، الصادر في 2-97-1026مرسوم رقم ال -

  الستغالل الشبكات العامة للمواصالت.

) المتعلق بشروط توفیر 1998فبرایر  25( 1418من شوال  27في  ، الصادر2-97-1027رقم  ومسالمر  -

  شبكة مفتوحة للمواصالت.

باإلجراءات المتبعة تعلق الم )2005یولیو  13( 1426جمادى اآلخرة  6الصادر في  2-05-772مرسوم رقم  -

لمنافسة و عملیات قواعد اأمام الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت في ما یتعلق بالنزاعات و الممارسات المنافیة ل

 التركیز االقتصادي.

) بتحدید األتاوى عن 1998فبرایر  25(  1418من شوال  27الصادر في  310.98قرار وزیر المواصالت رقم  -

  وتتمیمه. وقع تغییرهتعیین الترددات الرادیوكهربائیة كما 

  

لنصوص التشریعیة والتنظیمیة المشار د من مقتضیات دفتر التحمالت مع مقتضیات اأح قضالة تنافي ح. : 2.3

  إلیها، فإن األسبقیة تكون لهذه األخیرة.

  : 4دة الما

  وع الترخیصموض

هو ترخیص مشغل خدمات  European DataComm Maghreb S.A. إن الترخیص المخول ل  1.4

. یتعلق هذا Inmarsatاالتصاالت الشخصیة بواسطة األقمار الصناعیة، عبر نظام األقمار الصناعیة إلینمارسات 

، مع احترام    GMPCSالترخیص بإحداث و استغالل شبكة عمومیة للمواصالت عبر األقمار الصناعیة من نوع 
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المبادئ المقررة و الشروط التي تحددها القوانین و النصوص التنظیمیة الجاري بها العمل  و كذا الشروط المنصوص علیها 

  في دفتر التحمالت هذا.

  

  دمات، موضوع هذا الترخیص، في :و تحدد الخ

  ، - La Téléphonieالخدمات الهاتفیة -  

  نقل المعطیات. -  

  

، في نطاق شبكتها، حریة تسویق مجموع خدماتها خارج  European DataComm Maghreb S.Aغیر أنه ل  

  التراب الوطني.

  

ما منها للمبادئ ، على وجه الخصوص، احتراEuropean DataComm Maghreb S.A. یجب على  2.4

  األساسیة لالستمراریة و المساواة و التكیفیة :

  . أن تقوم بتوفیر خدمات االتصاالت من بدایة المحطات المتنقلة إلى وصولها و ذلك :1.2.4

  مع كل مشترك في شبكتها ، -أ   

 Réseau Téléphonique Commuté)مع كل مشترك في الشبكة الهاتفیة العمومیة المبدلة  -ب   

Public / RTCP)  ،بالمغرب أو بالخارج  

  مع كل مشترك في شبكات الهاتف المتنقل بالمغرب أو بالخارج. –ج   

  

  . أن تقوم باقتناء وصیانة و تجدید معدات شبكتها وفقا للمعاییر الدولیة الراهنة و المستقبلیة،2.2.4

  المستمر. . أن تقوم بمراقبة شبكتها  لضمان سیرها العادي و3.2.4

             

  : 5دة الما

  تجدیدهو  ل الترخیص حیز التنفیذ ومدتهدخو

قانونیة ال وصلم الترخیص موضوع دفتر التحمالت هذا بمقتضى مرسوم ("مرسوم التخویل") یصدر طبقا للنص. یس1.5

  الجاري بها العمل. ویعتمد تاریخ هذا المرسوم بدایة دخول الترخیص حیز التنفیذ.

  

  بعد دخول الترخیص حیز التنفیذ.ر ) أشه4التجاري ألداء الخدمات داخل أجل أربعة (ب أن یتم االفتتاح . یج2.5

ن المواصالت بالتاریخ الفعلي نیقلتار الوكالة الوطنیة إخب European DataComm Maghreb S.Aعین على ویت

  لبدایة تسویق خدماتها.

  

) سنوات ابتداء من 5تحمالت هذا، لمدة خمس (نح الترخیص بإحداث واستغالل الشبكة العامة موضوع دفتر ال. یم3.5

  أعاله. 1.5ریخ دخوله حیز التنفیذ، والمحدد في المادة تا

ت عبر األقمار الصناعیة من نوع النظام العالمي المتنقل الاتصیمنح أي امتیاز خصوصي بالنسبة لخدمات االال 

فظ الحكومة بحق اإلعالن، في أي وقت، إطار اإلعالن عن المنافسة هذا. وتحتفي  GMPCSلالتصاالت الشخصیة 

  للمنافسة من أجل تسلیم تراخیص استغالل خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعیة. وضعن عر 
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) 6الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، ستة ( لدى European DataComm Maghreb S.Aلب تودعه طب 4.5

ال تتجاوز كل واحدة منها ة خیص، یمكن تجدید هذا األخیر لمدد تكمیلیأشهر على األقل قبل تاریخ انتهاء مدة صالحیة التر 

  ) سنوات.5خمس (

و ال یخضع تجدید الترخیص، موضوع دفتر التحمالت هذا، إلجراءات اإلعالن عن المنافسة، حیث یتم بموجب مرسوم، 

یص مقترنا بتعدیالت للشروط الواردة بتوصیة من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت. و عند االقتضاء، یكون تجدید الترخ

  في دفتر التحمالت هذا.

إخالال فـادحا بتنفیذ التزامتها  European DataComm Maghreb S.Aأخلت و یمكن رفض طلب التجدید إذا ما 

ن المحددة في دفتر التحمالت هذا أثناء مدة الترخیص األصلیة أو الممدة. و ال یعطي هذا الرفض أي حق في التعویض ع

  الضرر. 

   

  : 6دة الما

  عة الترخیصطبی

  ون الترخیص موضوع دفتر التحمالت هذا شخصیا.. یك1.6

  

 24-96من القانون  12قا للشروط المنصوص علیها في المادة طب الیمكن تفویت هذا الترخیص لفائدة الغیر إ . ال2.6

  المشار إلیه أعاله.

  

  : 7دة الما

  مساهماتوال European DataComm Maghreb S.Aل القانوني كلشا

  شركة خاضعة للقانون المغربي وتحتفظ بهذه الصفة. شكل European DataComm Maghreb S.A خذ. تت1.7

  

 European DataCommلة الوطنیة لتقنین المواصالت بكل تعدیل لتوزیع مساهمة كاو الب إخطار . یج2.7

Maghreb S.A.  

  

  لة :حاالوطنیة لتقنین للمواصالت في  ب الحصول على إذن مسبق من الوكالة. یج3.7

هو محدد في  كما European DataComm Maghreb S.Aمن توزیع مساهمة  5إضفاء أي تعدیل یفوق % (أ) 

  ،1ق لحمال

قیام مشغل ما حائز لترخیص باستغالل شبكات عامة لالتصاالت بالمغرب بالمساهمة في رأسمال وفي حقوق تصویت (ب) 

European DataComm Maghreb S.A  في أحدهما ؛أو  

مساهمة في رأسمال وفي حقوق تصویت مشغل ما لشبكات بال European DataComm Maghreb S.Aقیام (ج) 

  الت بالمغرب أو في أحدهما.صاتالعامة ل

  

  

  

  : 8دة الما
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  لتزامات الدولیة والتعاون الدولياال 

ة في مجال لیتفاقیات والمعاهدات الدو تحترم االأن  European DataComm Maghreb S.Aب على . یج1.8

أو الجهویة ة ددو االتصاالت وخاصة منها اتفاقیات وأنظمة ومعاهدات االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمات المح

  لالتصاالت المنضمة إلیها المملكة المغربیة.

تتخذها في  تيالمواصالت بالتدابیر الیها أن تخبر السلطة الحكومیة المكلفة باالتصاالت وكذا الوكالة الوطنیة لتقنین وعل

  هذا الشأن.

  

یة باالتصاالت عنمالمشاركة في المنظمات الدولیة بال European DataComm Maghreb S.Aمح . یس2.8

  عامة وباالتصاالت عبر األقمار الصناعیة على وجه الخصوص.

ن المواصالت، مستغال معترفا نیالوكالة الوطنیة لتق یمكن إعالنها من السلطة الحكومیة المشار إلیها أعاله وباقتراح من كما

  به لدى االتحاد الدولي لالتصاالت.

  

  ب الثانيالبا

  هالال تغط إحداث الشبكة واسشرو 

  

  : 9ادة الم

  ط إحداث الشبكةشرو 

  ییر ومواصفات المعدات والمنشآت الرادیو كهربائیة. معا1.9

ت الموصلة بشبكتها معتمدة داعلى أن تكون المعتسهر أن  European DataComm Maghreb S.Aعلى  یجب

المشار  24-96من القانون رقم  16و 15 ینمسبقا من قبل الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، وذلك طبقا ألحكام المادت

  إلیه أعاله ولمقتضیات النصوص التنظیمیة الجاري بها العمل.

  

یة بشبكتها إذا كانت هذه رفض على ربط معدات طتعتر أن  European DataComm Maghreb S.Aیجوز ل  وال

  المعدات معتمدة وفق الشروط المحددة في النصوص التنظیمیة الجاري بها العمل.

  

  نیات التحتیة للشبكة. الب2.9

  بنیة الهندسیة للشبكة. ال1.2.9

ة، كما صیلالتصاالت الشخ م االتصاالت عبر األقمار الصناعیة المستعمل هو شبكة من نوع النظام العالمي المتنقلنظا

  أعاله. 2هو محدد في المادة 

یضا إقامة نظام المراقبة (المحطة المحوریة) فوق أ نمكأن یكون نظام فوترة الشبكة مقاما فوق التراب الوطني. كما ی یجب

  التراب الوطني.

  

  )Station HUBحطة المحوریة (الم 2.2.9
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لبنیات التحتیة الضروریة إلقامة ا حدث، عند االقتضاء،ت بأن European DataComm Maghreb S.Aن ل یؤذ

ذا األخیر من نظام للفوترة ونظام للمراقبة ون همحطتها األرضیة الخاصة، والسیما الهوائیات ونظام إدارة الشبكة. ویتك

  واإلشراف.

  

  م األقمار الصناعیةنظا 3.2.9

الدولي للمواصالت وأن یحصل عند  ادعلى مستوى االتح أن یكون نظام األقمار الصناعیة المستعمل نظاما متناسقا یجب

  التنسیق على موافقة مسبقة من اإلدارة المغربیة.

  طنیة لتقنین المواصالت بتطور المواصفات التقنیة لنظام األقمار الصناعیة وبالسعة التي یوفرها.الو  ب إخطار الوكالةویج

  

  ت اإلرسال الخاصة. وصال4.2.9

تقیم وصالت سلكیة أو رادیو كهربائیة أو هما معا، خاصة أن  European DataComm Maghreb S.Aز ل یجو 

  فر الترددات، وذلك لتوفیر وصالت اإلرسال حصرا بین :ة تو منها الوصالت بواسطة الحزم الهرتزیة، شریط

  دات شبكتها المقامة على التراب المغربي ؛مع -

على التراب المغربي مع شبكات مستغلین آخرین ي ط الربط البینعدات شبكتها المقامة على التراب المغربي ونقوم -

  لشبكات االتصاالت العامة بالمغرب.

  

  حتیةالت ئجار البنیات. است5.2.9

تستأجر من الغیر وصالت أو بنیات تحتیة لتأمین أن  European DataComm Maghreb S.A یجوز ل كما

  .جاري بها العملربط مباشر بین معداتها وفقا للنصوص التنظیمیة ال

رسالیة من اإل ب علیها إبالغ الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، على سبیل اإلخبار، بما تعتمده الستئجار الطاقةویج

  إجراءات تقنیة ومالیة قبل مباشرتها.

  

  رددات. الت3.9

  وط استعمال التردداتر . ش1.3.9

شرطة وفقا للنصوص التنظیمیة الجاري بها العمل األت في مختلف م الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت بتعیین التردداتقو 

  وحسب توفر الطیف.

، أن تفرض، عند الضرورة، شروط تغطیة و حدود طاقة اإلشعاع على مجموع صالتكن للوكالة الوطنیة لتقنین المواویم

  التراب الوطني أو على مناطق محددة.

اإلعالن عن ب European DataComm Maghreb S.Aتقوم و بطلب من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، 

  مخطط استعمالها ألشرطة الترددات المخصصة لها.

  

  داخالت. الت2.3.9

 European DataComm Maghrebیجب على رب، حالة معاینة تداخالت في الترددات المخصصة بالمغ وفي

S.A  .أن تمتثل للتنظیم الجاري به العمل  

  بط البیني. الر 4.9
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من  European DataComm Maghreb S.Aالمشار إلیه أعاله، تستفید  24- 96من القانون  11یقا للمادة تطب

موفرو خدمات الربط البیني  غلونحق الربط بین شبكتها وشبكات مستغلي الشبكات العامة لالتصاالت. ویلبي المست

  .European DataComm Maghreb S.Aالطلبات التي تتقدم بها 

الحریة بین المستغلین في إطار احترام دفاتر  ملالشروط التقنیة والمالیة واإلداریة في عقود متفاوض بشأنها بكام تحدید ویت

  التحمالت الخاصة بكل واحد منهم.

المشار إلیه  2-97-1025لربط البیني وكذا النزاعات المتعلقة بها وفقا ألحكام المرسوم ود اتتم معالجة طلبات وعق كما

  أعاله.

  

  وعات الترقیممجم .5.9

ضع الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت رهن إشارتها ست ،European DataComm Maghreb S.Aحاجة  حسب

  األرقام الضروریة لتوفیر خدماتها الخاضعة لترخیص.

تطلب كتابة من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت أن أن  European DataComm Maghreb S.Aن ل مكیو 

  لال.معرقاما جدیدة لتلبیة حاجیات خدماتها. ویجب أن یكون طلبها تخصص لها أ

ة لتقنین المواصالت دراسة طلبات األرقام اإلضافیة، التي ال تتطلب مراجعة جذریة لمخططات الترقیم وطنیتتولى الوكالة ال

  الموجودة، داخل أجل ال یتعدى ثالثة أشهر.

  

  لة من أجل إحداث التجهیزاتعمال األمالك العامة أو الخاصة للدو . است6.9

  اتیز حداث التجه. إ1.6.9

ق في إنجاز األشغال الضروریة الستغالل وتمدید شبكتها. الح European DataComm Maghreb S.Aلك تمت

باحترام جمیع المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، خاصة منها ما یتعلق بإعداد التراب الوطني عهد وتت

  ة.اصالبیئة، وذلك عند إنجازها لمعدات أو أشغال خوحمایة 

  وضع البنیات التحتیة رهن اإلشارة 2.6.9

، تستفید هلتطبیقالمتخذة نصوص الو تتمیمه و  وقع تغییرهكما  24- 96من القانون رقم  ةمكرر ال 22طبقا ألحكام المادة 

« European Datacom Maghreb S.A »  ،ى منشآت الهندسة المدنیة و ، إلال سیمامن الحق في الولوج

للقانون العام و ذوو امتیازات  الخاضعون المسالك و القنوات و النقط المرتفعة التي قد یتوفر علیها األشخاص المعنویون

  المرافق العامة و متعهدو الشبكات العامة للمواصالت.

عقود تجاریة و تقنیة بین هذا البند، شار إلیها في یبرم في شأن االتفاقات المتعلقة باإلنشاء المشترك و باقتسام المنشآت الم

تفصل الوكالة الوطنیة و . توقیعهاترسل هذه العقود إلى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت مباشرة بعد و األطراف المعنیة. 

 لتقنین المواصالت في النزاعات المتعلقة بها.

  

  قة التغطیة. منط7.9

وع التراب مجم European DataComm Maghreb S.Aالتي توفرها شبكة  افیة للخدماتغر ل التغطیة الجتشم

  الوطني.

  

  : 10دة الما
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  تغالل الخدمةشروط اس

المشار  2- 97- 1026والمرسوم رقم  24- 96أن یتم توفیر وتأمین شروط استغالل الخدمة، طبقا لمقتضیات القانون  بجی

  أعاله. 2.5ة والذي یجب أن یكون داخل األجل المبین في المادة ح التجاري للخدمتاإلیهما أعاله، وذلك ابتداء من االفت

  

  یتهامرار ومة الخدمة و است. دیم1.10

خاذ التدابیر الضروریة لتأمین سیر منتظم ودائم لتجهیزات بات European DataComm Maghreb S.Aهد تتع

ئل التقنیة والبشریة الكفیلة بمواجهة أخطر جال بتسخیر الوساآلشبكتها وتوفیر حمایتها. ویجب علیها أن تقوم في أحسن ا

  ا أو تدمیرها.طیلهالعواقب الناتجة عن خلل هذه التجهیزات أو تع

 European DataComm Maghrebتراما لمبدأ االستمراریة، وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا، ال یجوز ل واح

S.A  من الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت. ن تحصل عل إذن مسبقأ توقف توفیر خدمة االتصاالت دونأن  

  

  ة الخدمة. جود2.10

خیر كل الوسائل للوصول بخدمتها إلى مستویات جودة بتس European DataComm Maghreb S.Aهد تتع

و نسب الخطأ من طرف إلى طرف  (Taux de disponibilité)تضاهي المقاییس الدولیة، و خصوصا نسبة التوافر 

   (Taux d’erreur de bout en bout)آخر 

س) وسبعة أیام في 24/24ب أن تؤمن الخدمات موضوع دفتر التحمالت هذا طیلة أربع وعشرین ساعة في الیوم (ویج

  اعدا في حالة ضرورة تملیها متطلبات تقنیة معللة ؛)، م7/7(األسبوع 

  یش التجهیزات الموجودة.دات الشبكة دون تشو او یجب أن تكون البنیة التحتیة المنشأة مرنة و تتیح  امتد

  

 .European DataComm Maghreb S.Aمواصالت أن تقوم بمراقبات لدى ن الوز للوكالة الوطنیة لتقنیویج

  ى هذه األخیرة أن تضع رهن إشارة الوكالة المذكورة الوسائل الالزمة لهذا الغرض.وعل

  

  أمن المكالماتو  ة. سری3.10

لدیها فرة ع التدابیر الكفیلة بضمان سریة المعلومات المتو جمی European DataComm Maghreb S.Aذ تتخ

بشأن تموضع زبنائها، على أن تراعى في ذلك األحكام المتعلقة بمتطلبات الدفاع الوطني واألمن العام وصالحیات السلطة 

  العمل.ا القضائیة والنصوص التنظیمیة الجاري به

ي ها فتخبر أعوانها بالتزاماتهم وبالعقوبات التي یتعرضون ل بأن European DataComm Maghreb S.Aزم وتل

  حالة عدم احترامهم لسریة المكالمات.

بار مشتركیها عندما تكون شبكتها غیر متوفرة على بإخ European DataComm Maghreb S.Aتلزم  كما

  الشروط الضروریة للسریة.

  قتضاء، تدعیم أمن المكالمات.تخبر زبنائها بالخدمات المتوفرة التي تتیح، عند اال كما

  

  

   European DataComm Maghreb S.Aلومات اإلسمیة عن زبناء عالم. 1.3.10
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دابیر الكفیلة بحمایة وسریة المعطیات االسمیة التي تتوفر الت European DataComm Maghreb S.Aذ تتخ

  عمل.وص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها الها أو تدونها في وحدة تعریف المشتركین، وذلك طبقا للنصلجعلیها أو تعا

  ب أن یكون كل زبون مشترك موضوع تعریف مدقق یشمل على وجع الخصوص العناصر التالیة :ویج

  سم واللقباال -

  لعنوانوا -

  سخة مصورة لبطاقة تعریف رسمیة.ون -

  تعریف عند طلب االشتراك.الب أن یتم هذا ویج

  

  یاد. الح2.3.10

  مضمون المعلومات المنقولة على شبكتها. تجاهد خدمتها حیا European DataComm Maghreb S.Aن تضم

عهد باتخاذ كافة التدابیر الالزمة لضمان حیاد مستخدمیها تجاه مضمون اإلرسالیات المنقولة على شبكتها. ولهذا وتت

  ترتیبات المفیدة لضمان سالمتها.دون تفضیل كیفما كانت طبیعة اإلرسالیات المنقولة، وتتخذ ال مةالغرض، تقدم الخد

  

  فاع الوطني واألمن العام وامتیازات السلطة القضائیة. الد4.10

خاذ جمیع التدابیر الالزمة لتطبیق األحكام التي یقتضیها كل بات European DataComm Maghreb S.Aم تلز 

 یمیةیها في النصوص التشریعیة والتنظلوطني واألمن العام وصالحیات السلطة القضائیة كما هو منصوص علا من الدفاع

الجاري بها العمل. كما یتعین علیها تحمل نفقات إدراج المعدات الضروریة لذلك في منشآتها. وعلیه، فهي تلتزم على وجه 

  الخصوص بما یلي :

  ؛ان السیر المنتظم لتجهیزاتها ضم -

تبة على أعطاب لمتر لبشریة لتفادي أوخم العواقب اان القیام، داخل أحسن اآلجال، باستخدام الوسائل التقنیة واضم -

  منشآتها أو تعطیلها أو إتالفها ؛

  ؛ تمكن من تلبیة حاجیات الدفاع الوطني واألمن العام وفقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العملال -

 European DataCommلطات المختصة من الوسائل الضروریة للقیام بمهامها. وعلیه، فإن لسكین اتم -

Maghreb S.A زم بتنفیذ تعلیمات كل من السلطات القضائیة والعسكریة واألمنیة والوكالة الوطنیة لتقنین تلت

  المواصالت ؛

تفرض قطع الخدمة جزئیا أو كلیا أو تأمر  تيحالة أزمة أو ضرورة ملحة، تنفیذ تعلیمات السلطات العمومیة ال في -

 Europeanظیمیة الجاري بها العمل. ویتعین على التنوفقا للنصوص التشریعیة و  بوقف البث الرادیو كهربائي،

DataComm Maghreb S.A رام ترتیب األولویات في إعادة الوصالت المتعلقة خصوصا بمصالح الدولة احت

  لحة عامة أو مساهمة في مهام الدفاع واألمن العام ؛مصوالهیآت المكلفة بمهمة ذات 

أو مخصصة لألمن العام، وفق األسالیب التقنیة المحددة  خاصةوصالت مدروسة بكیفیة  تمكن من إقامةال -

  باتفاقیة مبرمة مع مصالح الدولة المعنیة ؛

شاور مع الهیآت المكلفة بتداد وتنفیذ المخططات الخاصة باإلسعافات المستعجلة والموضوعة دوریا إع -

  باإلسعافات المستعجلة والسلطات المحلیة ؛
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لوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت، إلى الهیآت المعنیة بقضایا حمایة وأمن أنظمة من ایم مساعداتها، بطلب دتق -

یة والتنظیمیة یعاالتصاالت على المستوى الوطني، وذلك وفق األسالیب المحددة أو المقررة بمقتضى النصوص التشر 

  الجاري بها العمل.

  

  رمیز والتشفیر. الت5.10

قا للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل، أن ، وف European DataComm Maghreb S.Aز ل یجو 

ن نیتتخذ خدمة للتشفیر إلشارتها الخاصة و/أو تقترحها على مشتركیها، بشرط أن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنیة لتق

  المواصالت أسالیب فك الرموز والشفرات.

  

  : 11دة الما

  تجاريط االستغالل الشرو 

  عار والتسویقاألسة . حری1.11

  من :  European DataComm Maghreb S.Aفید تست

  یة تحدید أسعار الخدمات المقدمة لمشتركیها ؛حر  -

  ؛م یة النظام العام للفوترة الذي قد یشمل تخفیضات حسب الحجحر  -

  یة سیاسة التسویق.حر  -

 European DataComm Maghreb S.A، تسهر إطار عالقاتها التعاقدیة مع مقاولیها من الباطن وفي

  احترام تعهدات هؤالء في ما یخص : على

  مساواة في الولوج والمعاملة ؛ال -

  ؛ European DataComm Maghreb S.Aبنیة التعریفیة التي تنشرها ال -

  ریة المعلومات المتوفرة عن المستعملین.س تراماح -

ى مسؤولة عن تقدیم الخدمة تبق  European DataComm Maghreb S.Aجمیع الحاالت، فإن  وفي

  لزبنائها.

  

  وترة. الف2.11

 جوز للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت أن تقوم في أي وقت من األوقات بفحص مجموع معدات الفوترة أو جزء منها وكذای

  في تسعیر خدمات االتصاالت.لنظام المعلوماتي واألسالیب العملیة وجذاذیات المعطیات ووثائق المحاسبة المستعملة ا

  

  شهار التعریفات. إ3.11

  بار العموم بتعریفاتها وبالشروط العامة لتقدیم خدماتها.بإخ European DataComm Maghreb S.Aم ز تل

أي نوع من الخدمات أو ما یستلزمه ربط أو صیانة أو توفیق أو إصالح كل  یرأنها ملزمة بإشعار أسعار توف كما

  بشبكتها.موصول  طرفيمعد 

  : إشهار التعریفات وفق الشروط التالیة ویجب أن تنجز نشرة

ابتداء العمل  ) یوما على األقل قبل30النشرة إلى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت ثالثین ( ترسل نسخة من -

 European Datacom Maghreb » تطلب منالوطنیة لتقنیین المواصالت أن  ویجوز للوكالة .بأي تغییر مرتقب
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S.A » ال تحترم على الخصوص قواعد عدیالتخدماتها أو شروط بیعها متى تبین أن تلك الت ةفي تعریف تعدیل كل غییرت 

كما یتعین تبریرها، بطلب من الوكالة، بالنظر إلى . و مبدأ توحید التعریفات الوطنیة لخدمات المواصالت نزیهةالمنافسة ال

  عناصر التكلفة المتعلقة بها.

أو  تجاریة العموم في كل وكالة رهن إشارةمكن اإلطالع علیها بحریة، ی التي النشرة النهائیة ، ضع نسخة منتو  -

 .نقطة بیع لمقاول من الباطن مكلف بتسویق تلك الخدمات

  الئمة منها إلى كل شخص یقوم بطلبها.م لم أو تبعث نسخة من النشرة النهائیة أو مقتطفاتتس -

  شارة بوضوح إلى األسعار الجدیدة وٕالى تاریخ دخولها حیز التنفیذ.اإل ى األسعار، یتعینلما طرأ تعدیل علوك -

  

  المحاسبة مسك. 4.11

المشار إلیه  2- 97- 1026من المرسوم رقم  4أحكام المادة ب « European Datacom Maghreb S.A » تلتزم

  .و تدقیقها تحلیلیةال تهامحاسب بمسك فیما یتعلق  أعاله

  

  تقبال المستعماین الزوار أو المتجولیناس. 5.11

  . استقبال المستعملین الزوار1.5.11

أن تعقد اتفاقات خاصة (اتفاقات التجوال الوطني) مع   European DataComm Maghreb S.Aیجوز ل 

ن األطراف على مستغلین آخرین لشبكات رادیوكهربائیة مفتوحة للعموم بالمملكة المغربیة، بشأن أسالیب استقبال زبناء كل م

  شبكات كل واحد منهم. 

و تعرض هذه االتفاقات مسبقا على الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت للموافقة علیها. و في حالة عدم التوصل بجواب من 

  هذه الوكالة داخل أجل شهرین ابتداء من تاریخ اإلشعار باالتفاق، فإن هذا األخیر یعتبر مصادقا علیه.

  ین المستغلین المعنیین بحریة حول هذه االتفاقات.یتم التفاوض ما ب

أن تخبر بصفة دوریة مجموع مشتركیها بالمناطق التي  European DataComm Maghreb S.Aو یجب على 

  تشملها اتفاقات التجوال الوطني التي تبرمها.

  

  . استقبال المستعملین المتجولین 2.5.11

تستقبل على شبكتها المستعملین المتجولین للمستغلین  أن European DataComm Maghreb S.Aیجوز ل 

  الذین تبرم معهم اتفاقات (اتفاقات التجوال).

و تحدد اتفاقات التجوال على وجه الخصوص شروط التسعیرة و الفوترة التي یتمكن بها المشتركون في الشبكات 

، و European DataComm Maghreb S.Aالرادیوكهربائیة األجنبیة على التراب المغربي من النفاذ إلى شبكة 

  كذلك العكس.

و تعرض هذه االتفاقات مسبقا على الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت للمصادقة علیها. و یمكن لهذه األخیرة أن تفرض 

  إعادة التفاوض بشأنها أو فسخها بقرار معلل متى كانت غیر مطابقة لمقتضیات النصوص التشریعیة أو التنظیمیة.

  

  

  . النفاذ6.11
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كتها بش European DataComm Maghreb S.Aن الخدمة مفتوحة لجمیع من یطلبونها. ولهذه الغایة، تنظم تكو 

  على نحو یمكنها من تلبیة أي طلب یقع في منطقة التغطیة وذلك في أجل مناسب.

یة من تاریخ دخول الترخیص حیز ) أشهر بدا8) أیام بعد انصرام مدة ثمانیة (7سبعة ( رو ك یجوز أن یتعدى األجل المذالو 

  التنفیذ.

تقدم خدماتها لزبناء من نفس شبكة المشتركین خارج أن  European DataComm Maghreb S.Aجوز ل یو 

لزبناء بمثابة مشتركین لدى ا ءالوطني. وفي هذه الحالة، وخالل مدة مقامهم بالمملكة المغربیة، یعتبر هؤال ابالتر 

European DataComm Maghreb S.A،  هم نفس الحقوق وعلیهم نفس الواجبات.ل  

  

  تساوي في معاملة المستعملینلا. 7.11

أعاله، یجب أن یعامل المستعملون بكیفیة متساویة وأن یتم ه المشار إلی 24- 96من القانون  7قا لمقتضیات المادة بط

  قا لشروط الموضوعیة والشفافیة وبدون تفضیل.بط ولوجهم إلى الشبكة

قید في تعریفات الربط واالشتراك والمكالمات بمبدإ المساواة في معاملة المستعملین وأن تحدد بكیفیة تجنب أي جب التیو 

  قع الجغرافي.مو تفضیل یقوم خاصة على أساس ال

على العموم إلى  « European Datacom Maghreb S.A »نماذج العقود المقترحة من طرف  تخضعیجب أن 

  : العناصر التالیة التي تتأكد من أن العقد یبین بوضوح ودقة، وبالخصوص،لتقنین المواصالت الوطنیة  مراقبة الوكالة

و طبیعة  خدماتالوكذا آجال توفیر  « European Datacom Maghreb S.A »من قبل  الخدمات المعروضة -

  ؛ الصیانةخدمات 

  شروط تجدیده ؛ الدنیا إلبرام العقد و المدة التعاقدیة -

والتعویضات المالیة أو التجاریة التي تدفعها  « European Datacom Maghreb S.A » خدمات جودة التزامات -

  ؛المذكورة اللتزاماتااإلخالل ب هذه األخیرة في حالة

حالة عدم  في األداء وشروط توقیف الخدمة ، بعد اإلنذار ، في تأخیریتحملها المستعمل في حالة ال التي غراماتال  -

  ء؛األدا

 European Datacom Maghreb » بسببالمستعمل في حالة ضرر یلحقه  توفر علیهای إجراءات الطعن التي و -

S.A ».  

  

  اب الثالثبلا

  مساهمة في المهام العامة التي تقوم بها الدولةلا

  

  12المادة 

  احترام البیئة 

ماكن و وفق الشروط األقل ضررا بالنسبة للملك یجب أن تقام البنیات التحتیة في دائرة احترام البیئة و القیمة الجمالیة لأل

  العام و لألمالك الخاصة.

ألشغال المنجزة على الطریق العام و الالزمة إلقامة  « European Datacom Maghreb S.A »و تتحمل 

  .الطرق ا یخصوفق األنظمة و المتطلبات التقنیة المعمول بها في م ت التحتیة المذكورة و یجب إنجاز هذه الألشغالالبنیا
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  13 المادة

  في میدان المواصالتو توحید المعاییر في البحث والتكوین  المساهمة

 "European Datacom Maghreb S.A" تساهم، و تتمیمه وقع تغییرهكما  24- 96ألحكام القانون رقم  تطبیقا

  .البحث والتكوینفي تمویل برامج  اسنوی

 

  یحدد المبلغ السنوي لهذه المساهمة في:

برسم التكوین و توحید  « European Datacom Maghreb S.A »%) من رقم معامالت  0.75(نسبة  -

  المعاییر؛

  من رقم معامالتها برسم البحث.  %) 0.25(و نسبة  -

  

  للنصوص التشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل. وفقا و إنجازها یتم تمویل هذه البرامج

  

  14  المادة

  وتحمالت الخدمة األساسیة في مهام المساهمة

% من  2حدود  في مهام الخدمة األساسیة تمویل في ، سنویا،« European Datacom Maghreb S.A » تساهم

  .التنظیمیة الجاري بها العمل التشریعیة و وفقا للنصوصو ذلك  رقم معامالتها

  

  : 15ة دلماا

  فیة أداء المساهمات في المهام العامة للدولةیك

  

   المادة. هذهنسخت 

  

  اب الرابعبلا

  مقابل المالي واألتاوىلا

  

  : 16ة مادلا

  مقابل الماليلا

 European DataCommلیه أعاله، تخضع إ رالمشا 24-96من القانون رقم  10طبیقا للمادة ت. 1.16

Maghreb S.A الرسوم.  حتساب) درهم دون ا300.000ثالثمائة ألف ( ه فيمبلغ یحدد  اء مقابل ماليألد  

  

 Europeanر عالتاریخ إش الموالیةؤدى مبلغ المقابل المالي نقدا وبالكامل في الخمسة أیام عمل ی. 2.16

DataComm Maghreb S.A قرار الرسمي بتخویل الترخیص.بال  

ي المغرب ف فتم أداء مبلغ المقابل المالي بتسلیم المدیر العام للوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت شیكا قابال للصر یو 

  العام للمملكة. الخازنوصادرا عن مؤسسة بنكیة معتمدة في المغرب، بالمبلغ المذكور أعاله وألمر 
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  القانون. حكمحب الترخیص بس ي حالة عدم أداء المقابل المالي في األجل المحدد في هذه المادة، فإنه یتمفو  .3.16

  

  : 17ادة ملا

  یةئاباوى تعیین الترددات الرادیو كهر تأ

 European DataComm Maghrebالسالف الذكر، تلزم  24-96من القانون رقم  9ا ألحكام المادة بقط. 1.17

S.A اء إتاوة سنویة مقابل استعمال الترددات المخصصة لها.بأد  

  

 European DataCommاألتاوى وفقا للنصوص التنظیمیة المعمول بها. وتبرئ  ذهیتم تحدید مبلغ هو . 2.17

Maghreb S.A  ینایر من كل سنة على أبعد تقدیر بالنسبة  31تها إزاء الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت یوم یا ذمسنو

  للسنة السابقة.

  

المشار إلیه  24-96مكرر من القانون رقم  38 دةیتم تحصیل األتاوى المستحقة بهذا الرسم وفقا ألحكام الماو . 3.17

  أعاله.

  

  : 18ادة ملا

  وضرائب أخرى مو ساوى ور تأ

حكام الضریبیة الجاري بها العمل. وعلیه، یجب علیها أن لأل European DataComm Maghreb S.Aع ضخت

تشریعیة والتنظیمیة الجاري بها التبرئ ذمتها من جمیع الضرائب والحقوق والرسوم واألتاوى المفروضة بمقتضى النصوص 

  العمل.

  

  اب الخامسبلا

  European DataComm Maghreb S.A ؤولیةسم

  

  : 19ادة مال

  مسؤولیة العامةلا

ولة عن حسن سیر شبكتها وعن احترام مجموع االلتزامات مسؤ  European DataComm Maghreb S.A نإ

  ید بالمبادئ واألحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل.تقالمنصوص علیها في دفتر التحمالت هذا وكذا عن ال

  

  : 20ادة ملا

  كات التأمینطیة المخاطر من قبل شر غت

ولیتها المدنیة والمهنیة في المخاطر المتعرض بها مسؤ  European DataComm Maghreb S.Aمن ؤ ت .1.20

دمات والمنشآت في طور البناء والتجهیزات في طور اإلقامة، لخبموجب دفتر التحمالت هذا، السیما عن األموال المرصدة ل

  دة.تتبة لدى شركات تأمین معتمكم وذلك بعقود تأمین

  

  ع رهن إشارة الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت شهادات التأمین التي تكون في طور الصالحیة.ضتو . 2.20
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  : 21ادة ملا

  خبار والمراقبةإلا

تضع رهن إشارة الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت  بأن European DataComm Maghreb S.Aلزم ت. 1.21

تقنیة والتجاریة الضروریة للتأكد من احترامها لاللتزامات المفروضة علیها بمقتضى لومات أو الوثائق المالیة والعملا

  .هاالنصوص التشریعیة والتنظیمیة وكذا بموجب دفتر التحمالت موضوع الترخیص المخول ل

  

قنین المواصالت كل تل تقدم للوكالة الوطنیةأن   European DataComm Maghreb S.Aجب على ی. 2.21

  مات التالیة :شهر المعلو 

  عدد االشتراكات عند متم كل شهر ؛) أ

  عدد النداءات الشهریة ؛) ب

  معدل مجموع الحركة.) ج

  

 31الوطنیة لتقنین المواصالت، في ة الوكال على European DataComm Maghreb S.Aتعرض و . 3.21

  ا.صال حول تنفیذ دفتر التحمالت هذفم ینایر من كل سنة، على أبعد تقدیر، تقریرا

  

لى النحو واآلجال المحددة بمقتضى النصوص ع ،European DataComm Maghreb S.Aلتزم ت. 4.21

  إلى الوكالة الوطنیة لتقنین المواصالت : التالیةات التشریعیة والتنظیمیة وبموجب دفتر التحمالت هذا، بتبلیغ المعلوما

  ؛ European DataComm Maghreb S.Aتصویت  قو ي تعدیل في رأسمال وحقأ -

  صف لمجموع الخدمات المعروضة ؛و  -

  ریفات لتقدیم الخدمة والشروط العامة ؛تع -

  عطیات الحركة ورقم األعمال ؛م -

  والكمي للموارد المخولة وخاصة الترددات واألرقام ؛ي لمعلومات المتعلقة باالستعمال الكیفا -

  ساسیة ؛اب المساهمات في تمویل الخدمة األستحلمعلومات الالزمة الا -

معطیات المتعلقة بجودة الخدمة، خاصة بالنظر إلى المؤشرات المالئمة التي تمكن من تقییمها وكذا بالنظر إلى ال -

  مغربي أو أجنبي ؛ غلاتفاقیات تمریر الحركة المبرمة مع مش

  جموع اتفاقیات الربط البیني ؛م -

  شركات التسویق ؛ المشغل والموزعین والباعة الصغار أو نیبلعقود المبرمة ا -

  فاقیات احتالل الملك العام ؛ات -

  تفاقیات تقسیم البنیات التحتیة ؛ا -

   اتفاقیات استئجار المقدرات؛ -

  ماذج العقود المبرمة مع الزبناء ؛ن -

الوطنیة لتقنین المواصالت من دراسة طلبات المصالحة لحل نزاع بین  لةل معلومة ضروریة تمكن الوكاك -

  ن ؛یلغالمش

  لعقود المبرمة مع مشغلي بلدان أخرى ؛ا -
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ل معلومة ضروریة للتحقق من احترام المساواة في شروط المنافسة وخاصة االتفاقیات أو العقود المبرمة بین ك -

كات المنتمیة لنفس المجموعة أو فروع أنشطة الشر  و European DataComm Maghreb S.Aتوابع 

European DataComm Maghreb S.A تلفة عن تلك التي تدخل في حكم دفتر التحمالت هذا.خالم  

  ل معلومة أخرى أو وثیقة منصوص علیها في دفتر التحمالت هذا أو في التشریع المعمول به.ك -

  

عوانها الموكلین لهذا الغرض أو أي شخص مؤهل قانونیا من طرفها، أ للوكالة الوطنیة صالحیة القیام، بواسطةو . 5.21

في ذلك التحریات التي تتطلب تدخالت مباشرة أو  بما European DataComm Maghreb S.Aى دل بتحریات

وصل تجهیزات خارجیة مع شبكتها الخاصة، ضمن الشروط المنصوص علیها في القوانین والنصوص التنظیمیة الجاري 

  عمل.البها 

  

  : 22ادة ملا

  التتر التحمفدلم احترام الشروط القانونیة والتنظیمیة للترخیص و دع

" التزاماتها المتعلقة بإحداث واستغالل شبكتها European Datacom Maghreb S.Aتنفیذ " ي حالة عدمف 1.22

تتعرض  ، فإنهاهذاالتنظیمیة الجاري بها العمل وبموجب دفتر التحمالت التشریعیة و لنصوص ابحكم  المفروضة علیها

، دون المساس بحق المشار إلیه أعاله 24-96ون رقم من القان 31و  30المادتین للعقوبات المنصوص علیها في 

  .المتابعة الجنائیة عند االقتضاء

  

المعلومات التي تتطلبها النصوص  « European Datacom Maghreb S.A »في حالة عدم إرسال   2.22

ة للمواصالت و بالخصوص الربط البیني للشبكات العام یخضع لهاالتشریعیة و التنظیمیة الجاري بها العمل و التي 

مكرر  29استعمال الترددات الرادیوكهربائیة و معدات المواصالت، فإنها تتعرض للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

  .المشار إلیه أعاله 24- 96من القانون رقم 

  

 Europeanمن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة أي حق في التعویض لفائدة  ال تخول أي عقوبةو . 2.22

DataComm Maghreb S.A.  

  

  اب السادسبلا

  كام ختامیةحأ

  

  : 23مادة لا

  فتر التحمالتد لدیعت

ل مدة الترخیص، ال یمكن تعدیل دفتر التحمالت هذا إال وفقا لشروط وضعه والمصادقة علیه، طبقا ألحكام القانون رقم الخ

  المشار إلیه أعاله. 96-24

  

  : 24ادة ملا

  التحملول وتأویل دفتر التدم
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  التنظیمیة الجاري بها العمل في المغرب. صو صضع تأویل وتحدید مدلول دفتر التحمالت هذا ألحكام القوانین والنخی

  

  : 25ادة ملا

  دات القیاس وعملة المساهماتحو 

تعمال النظام المتري ووحدات القیاس المرتبطة به فیما باس European DataComm Maghreb S.Aزم لت .1.25

  الوثائق والمذكرات التقنیة والتصامیم وغیرها من الوثائق.ع مییخص ج

  

  بالغ مختلف المساهمات بالدرهم.م ىؤدت. 2.25

  

  : 26ادة ملا

  ة دفتر التحمالتغل

  تر التحمالت هذا محرر باللغتین العربیة والفرنسیة، وال یعتد أمام المحاكم المغربیة إال بالصیغة العربیة.فد

  

  : 27ادة ملا

  المخابرةمحل  ارتیخا

  كائن بالعنوان أدناه محال للمخابرة :لا ها االجتماعيمقر   European DataComm Maghreb S.Aتار خت

 --------------  

  

  

  : 28ادة ملا

  مالحقلا

  

یبقى هذان الملحقان غیر منشورین ألسباب تتعلق وس) المرفقین بدفتر التحمالت هذا جزء ال یتجزأ منه. 2الملحقین ( نإ

  بالسریة.

  

----  یوم  European DataComm Maghreb S.Aتوقیع على دفتر التحمالت هذا من قبل لاو ت المصادقة مت

  ) نظائر أصلیة.3بالرباط، في ثالثة ( ------- 

  

 --------------------------------------------------------------------------- 

  الئحة المالحق

  

 European DataComm Maghreb S.Aمساهمات :  1الملحق 

 

  تحدید التزامات التغطیة:  2الملحق 

 




