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خيص املمنوح ل  دف إلحداث واستغالل   EUROPEAN DATACOMM MAGHREB S.Aتحمالت ال

شبكة عامة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع "النظام العاملي املتنقل لالتصاالت 

صية  يةGMPCSال   " باململكة املغر

معة)  ة ا  (ال
  

شركِة  اص  س قراءة دف التحمالت ا ة  EUROPEAN DATACOMM MAGHREB S.Aلت ذه ال ، تم إعداد 

شمل ع النصوص التالية:   ال 

يع األول   20صادر   2.03.197املرسوم رقم  -  ).2003ماي  22( 1424من ر

يع األول  22صادر   2.05.1464املرسوم رقم  - ل  21( 1427من ر  ). 2006أبر

 ). 2009نون  23( 1430ة من ذي ا 5صادر   2.09.449املرسوم رقم  -

يع اآلخر  29صادر   2.14.858املرسوم رقم  - اير  19( 1436من ر  ). 2015ف

ل  10( 1440شعبان  4صادر   2.19.143املرسوم رقم  -  ). 2019أبر
 

دة الرسمية للمملكة املغر  ر شورة با ا امل ا أعاله   ذه املراسيم من املوقع ير االطالع كذلك ع املراسيم املشار إل مكن للقارئ تحميل  ية. و

ي التا و  .www.anrt.ma: اإللك

خيص ملدة   ذا ال تدئ من  خمستم تجديد   .املشار إليه أعاله 2.19.143، بمقت املرسوم رقم 2018 يونيو 19سنوات إضافية ت

  

 

  

  الباب األول 

خيصاإلطار العا   م ومدة ال

  

 دف التحمالت موضوع: 1 املادة

  

ذا إ تحديد شروط  خيص بإحداث واستغالل شبكة عامة لالتصاالت بواسطة األقمار ادف دف التحمالت  ل

صية  ية. GMPCSالصناعية من نوع النظام العاملي املتنقل لالتصاالت ال   باململكة املغر

  

ف : 2املادة    التعر

ف االصطالحية الواردة  القانون رقم إضافة إ  يد واملواصالت وكذا  نصوصه التطبيقية،  24-96التعار املتعلق بال

ا ما  ات يقصد م ذا مصط :ستعمل  دف التحمالت    ي

  

صية 1.2   "GMPCS. :شبكة "النظام العاملي املتنقل لالتصاالت ال

ستأجره وكبة) ذي أقمار صناعية،  انه توف .» European DataComm Maghreb S.A«أو تقيمه  ل نظام ( ون بإم ي

ة أو امتداد  ذه األخ ان مدار  وكبة أقمار صناعية، كيفما  ن انطالقا من  ائي ن ال خدمات اتصال مباشرة للمستعمل

ا. غطي  منطقة 
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ة) 2.2   : محطة أرضية (محطة محور

)Station Terrienne/ Station HUB(  

طة مراقبة النفاذ محطة م ذه ا ي باألقمار الصناعية. وتتو  ا ر ط الراديو ك قامة ع األرض مخصصة لتوف الر

ون فوقه. اب الوط أو أن ال ت ة فوق ال ور طة ا ون ا مكن أن ت ر الشبكة. و شو   إ القمر الصنا و

  

صية3.2   )Terminal GMPCS( . : مطراف النظام العاملي املتنقل لالتصاالت ال

ون للولوج إ شبكة  ستعمله املش ائية لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال فقط،  ر ات راديو ك  Europeanتج

DataComm Maghreb S.A. .  

  

  )Constellation de satellites. : كوكبة أقمار صناعية (4.2

ا  ستعمل ا. .European DataComm Maghreb S.Aمجموعة أقمار صناعية  املات ع شبك ر امل  لتمر

  

اقبة الشبكة (5.2   )Centre de contrôle du réseau. : مركز مر

ة تقوم بتدب ومراقبة حسن س الشبكة. رمجيات موصولة بمحطة محور ات و   مجموعة تج

  

صية European DataComm Maghreb S.A. : شبكة 6.2   GMPCS للنظام العاملي املتنقل لالتصاالت ال

يات التحتية املستغلة من قبل  طة  European DataComm Maghreb S.Aمجموعة الب ي وا (القطاع الفضا

ا. ن املوصلة  ك ة) ومطارف املش ور   ا

ن. ستعمل خطوطا مستأجرة من مستغ اتصاالت عمومي ذه الشبكة عند االقتضاء أن  مكن ل   و

  

صية: مشغل وط لنظام عاملي متنق7.2.    ل لالتصاالت ال

)Opérateur national de système GMPCS(  

ص معنوي تتوفر فيه الصفات    التالية:ل 

- ، اب الوط ة) فوق ال   أن يتوفر ع محطة أرضية (محطة محور

ات والفوترة واستخالص املستحقات، - ا يع وتدب االش ق مطارف الولوج و سو ون ع عاتقه    أن ي

دمات ال يقوم أن يتوف - ائية املناسبة ل ر ددات الراديو ك ر ع إذن باستعمال امللك العمومي وخاصة ال

ا. ق سو  ب

  

صية بواسطة األقمار الصناعية  8.2.   : مشغل خدمة االتصاالت ال

)Opérateur de service de communications personnelles par satellites(  

ص معنوي تتوفر فيه ا   التالية:لصفات ل 

ات والفوترة واستخالص املستحقات. - ا يع وتدب االش ق مطارف الولوج و سو ون ع عاتقه    أن ي

دمات ال يقوم  - ائية املناسبة ل ر ددات الراديو ك أن يتوفر ع إذن باستعمال امللك العمومي وخاصة ال

ا, ق سو   ب
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صية : مشغل عاملي للنظام العاملي املتن 9.2.   GMPCSقل لالتصاالت ال

)Opérateur global de système GMPCS(  

وكبة األقمار الصناعية.  الكيان املسؤول عن العمليات ع مستوى مجموع 

  

ك (10.2.    )Abonné: مش

ستفيد من خدمات شبكة  ص مادي أو معنوي  م مع  European DataComm Maghreb S.Aل  ،  إطار العقد امل

عاقد من الباطن.ذا  دمات، وفق نظام  ذه ا ق ل سو   األخ أو مع شركة 

 

  (Usagers visiteurs ): مستعملون زوار  11.2. 

ي  ناء آخرون من غ مش ائية األرضية  European DataComm Maghreb S.Aز ر ات الراديوك اك  الشب م اش ، ل

ية، يتوفرون  زة متالئمة مع خدمات املفتوحة للعموم باململكة املغر و  European DataComm Maghreb S.Aع أج

ا   .راغبون  استعمال شبك

  

  (usagers itinérants): مستعملون متجولون  12.2.

ن لدى  ك ن الزوار و املش ناء آخرون من غ املستعمل اك   European DataComm Maghreb S.Aز م اش ، ل

ة ات االتصاالت الراديو ن الذين أبرموا عقود تجوال مع  شب  Europeanالعامة الرقمية املستغلة من طرف املشغل

DataComm Maghreb S.A. 

  

  )Jour ouvrable: يوم عمل ( 13.2.

ية مفتوحة بصفة عامة. ون فيه اإلدارات واألبناك املغر ت واألحد، ت   يوم من أيام األسبوع، ماعدا أيام الس

  

  عيةالنصوص املرج:  3املادة 

  

خيص ا 1.3 موع  European Datacom Maghreb S.Aلشركة  ول يجب تنفيذ ال عية  املقتضياتطبقا  شر ال

ا العملل ووفقا والتنظيمية اري  ي  لمعاي ا ن املغر و منصوص عليه أو محال  خاصة والدوع املستو ا ما  م

ذا  إليه   النصوص التالية: وكذا دف التحمالت 

  

ف رقم 24-96القانون رقم  - نفيذه الظ الشر يد واملواصالت، الصادر ب خ 1-97-162، املتعلق بال يع  2، بتار ر

عديله و تـتميمه بـواسطة القانـون رقم  )،1997أغسطس  7( 1418اآلخر  نفيذه الظ  79-99كما تـم  الصادر ب

ف رقم  خ  1-01-123الشر يع األول  29بتار   ).2001يونيو  22(  1421ر

اير  25( 1418من شوال  27، الصادر  2-97-1025املرسوم رقم  - ات 1998ف اط البي لشب ) املتعلق بالر

  املواصالت.

اير  25( 1418من شوال  27، الصادر  2-97-1026املرسوم رقم  - ) املتعلق بالشروط العامة الستغالل 1998ف

ات العامة للمواصالت.   الشب
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اير  25( 1418من شوال  27، الصادر  2-97-1027رسوم رقم امل - شروط توف شبكة 1998ف ) املتعلق 

  مفتوحة للمواصالت.

الة امل )2005يوليو  13( 1426جمادى اآلخرة  6الصادر   2-05-772مرسوم رقم  - تعلق باإلجراءات املتبعة أمام الو

ا ن املواصالت  ما يتعلق بال ك قواعد اعات و املمارسات املنافية لالوطنية لتقن ملنافسة و عمليات ال

 االقتصادي.

ر املواصالت رقم  - اير  25( 1418من شوال  27الصادر   310.98قرار وز ن 1998ف عي ) بتحديد األتاوى عن 

ائية كما  ر ددات الراديوك هال غي   وتتميمه. وقع 

عية والتنظيمية املشار  حالة تناقض أحد من مقتضيات دف. : 2.3 شر  التحمالت مع مقتضيات النصوص ال

ة. ذه األخ ون ل ا، فإن األسبقية ت   إل

  

خيص :4 املادة   موضوع ال

  

ول ل  1.4 خيص ا صية  European DataComm Maghreb S.A. إن ال و ترخيص مشغل خدمات االتصاالت ال

ذا ال  خيص بإحداث و استغالل شبكة عمومية للمواصالت ع األقمار الصناعية بواسطة األقمار الصناعية. يتعلق 

ا العمل     GMPCSمن نوع  اري  ن و النصوص التنظيمية ا ا القوان ام املبادئ املقررة و الشروط ال تحدد ، مع اح

ذا. ا  دف التحمالت    و كذا الشروط املنصوص عل

  

خيص وتحدد ذا ال دمات، موضوع    :، ا

  

اتفية -   دمات ال   ، - La Téléphonieا

  نقل املعطيات. -  

  

.European DataComm Maghreb S.Aل غ أنه  اب الوط ا خارج ال ق مجموع خدما سو ة  ا، حر   ،  نطاق شبك

  

ا للمبادئ األساسية European DataComm Maghreb S.A. يجب ع  2.4 اما م صوص، اح ، ع وجه ا

ة و املساواة و التكيفية :   لالستمرار

  

ا 1.2.4 طات املتنقلة إ وصول   وذلك:. أن تقوم بتوف خدمات االتصاالت من بداية ا

ك   -أ    ل مش ا،مع    شبك

اتفية العمومية املبدلة  -ب    ك  الشبكة ال ل مش  (Réseau Téléphonique Commuté Public / RTCP)مع 

  ارج،أو با باملغرب

ارج. –ج    اتف املتنقل باملغرب أو با ات ال ك  شب ل مش   مع 

  

نة  وتجديد. أن تقوم باقتناء وصيانة 2.2.4 ا وفقا للمعاي الدولية الرا   ،واملستقبليةمعدات شبك
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ا لضمان. أن تقوم بمراقبة 3.2.4 ا العادي  شبك  .واملستمرس

 

ذا، ير  3.4 بتقديم خدمات  »European DataComm Maghreb S.A«خص لشركة  إطار دف التحمالت 

صية ع نظامي األقمار الصناعية   .IRIDIUMو INMARSATاالتصاالت ال

  

ا، يجوز ل  4.4 ن،  »European DataComm Maghreb S.A«خالل مدة صالحية ترخيص أن تطلب،  أي وقت وح

صية بواسطة األقمار   .GMPCSالصناعية، ع أنظمة أخرى من نوع  تقديم خدمات االتصاالت ال

ل نظام جديد من نوع  سبة ل الة، بال عرض، مسبقا، ع أنظار الو ا  ذا الغرض، فإ م استعماله،  GMPCSول ع

ي أو النظام من نوع  د من مالك القطاع الفضا ا بتع و ذا النظام، م ا الستغالل   GMPCSطلبا تو فيه رؤ

ا من تقديم خدمات النظام من نوع بتقديم املساع ية، وذلك قصد تمكي س ا، والسيما التقنية واللوج ة ل دة الضرور

GMPCS . اب الوط   املع ع ال

ا. »European DataComm Maghreb S.A«تبلغ  ة لدراسة طل ون ضرور ل وثيقة أو معلومة ت الة    إ الو

ن ابتداء من  ر الة ع أجل ش ا إ تتوفر الو امل للبت  الطلب وتبليغ قرار خ التوصل بامللف ال  European«تار

DataComm Maghreb S.A«. 

  

صية ال  »European DataComm Maghreb S.A« حال ما إذا رغبت  4.5  إيقاف توف خدمات االتصاالت ال

ا ع إحدى األنظمة من نوع  ون ملزمة بإخبار الGMPCSتوفر ا ت الة بذلك، ستة (، فإ ر ع األقل قبل 06و ) أش

م حة عل ا بذلك، مق نا خبار ز ا و عليل قرار خ اإليقاف، مع  دمة املقدمة أو  تار ة ا حلوال بديلة لضمان استمرار

ات عامة للمواصالت آخر مرخص له. د شب م نحو متع ل   لتحو

             

خيص ح التنفيذ ومدته وتج :5املادة    ديدهدخول ال

  

ل") يصدر طبقا للنصوص القانونية 1.5 ذا بمقت مرسوم ("مرسوم التخو خيص موضوع دف التحمالت  سلم ال  .

خيص ح التنفيذ. ذا املرسوم بداية دخول ال خ  عتمد تار ا العمل. و اري    ا

عة (2.5 دمات داخل أجل أر عد 4. يجب أن يتم االفتتاح التجاري ألداء ا ر  خيص ح التنفيذ.) أش   دخول ال

ن ع  تع خ الفع لبداية  European DataComm Maghreb S.Aو ن املواصالت بالتار الة الوطنية لتقن إخبار الو

ا. ق خدما   سو

  

ذا، ملدة خمس (3.5 خيص بإحداث واستغالل الشبكة العامة موضوع دف التحمالت  ) سنوات ابتداء من 5. يمنح ال

خ دخو  دد  املادة تار   أعاله. 1.5له ح التنفيذ، وا

دمات االتصاالت ع األقمار الصناعية من نوع النظام العاملي املتنقل  سبة  ال يمنح أي امتياز خصو بال

صية  ومة بحق اإلعالن،  أي وقت، عن  GMPCSلالتصاالت ال ذا. وتحتفظ ا  إطار اإلعالن عن املنافسة 

سليم تراخيص استغالل خدمات االتصاالت ع األقمار الصناعية.عروض للمنافس   ة من أجل 
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ن املواصالت، ستة ( European DataComm Maghreb S.Aبطلب تودعه  4.5 الة الوطنية لتقن ر ع األقل 6لدى الو ) أش

ذا األخ ملدد تكميلية ال تتجاوز  خيص، يمكن تجديد  اء مدة صالحية ال ا خمس ( قبل تارخ ان   ) سنوات.5ل واحدة م

ذا، إلجراءات اإلعالن عن املنافسة، حيث يتم بموجب مرسوم،  وال خيص، موضوع دف التحمالت  يخضع تجديد ال

ن املواصالت.  الة الوطنية لتقن نا بتعديالت للشروط الواردة  وعندبتوصية من الو خيص مق ون تجديد ال االقتضاء، ي

  ذا. دف التحمالت 

مكن ددة  European DataComm Maghreb S.Aأخلت رفض طلب التجديد إذا ما  و ا ا ام نفيذ ال إخالال فـادحا ب

خيص األصلية أو املمدة.  ذا أثناء مدة ال ض عن الضرر.  وال دف التحمالت  ذا الرفض أي حق  التعو   عطي 

   

خيص :6 املادة   طبيعة ال

  

خي1.6 ون ال صيا.. ي ذا    ص موضوع دف التحمالت 

  

ا  املادة 2.6 خيص لفائدة الغ إال طبقا للشروط املنصوص عل ذا ال ت  املشار  24-96من القانون  12. ال يمكن تفو

  إليه أعاله.

  

ي  :7املادة  ل القانو مات European DataComm Maghreb S.Aالش   واملسا

  

ذه الصفة. European DataComm Maghreb S.A. تتخذ 1.7 ي وتحتفظ  ل شركة خاضعة للقانون املغر   ش

  

مة 2.7 ع مسا عديل لتوز ل  ن املواصالت ب الة الوطنية لتقن   .European DataComm Maghreb S.A. يجب إخطار الو

  

ن للمواصالت  3.7 الة الوطنية لتقن صول ع إذن مسبق من الو   حالة:. يجب ا

عديل مة  5يفوق %  (أ) إضفاء أي  ع مسا ق  European DataComm Maghreb S.Aمن توز و محدد  امل   ،1كما 

ت  مة  رأسمال و حقوق تصو ات عامة لالتصاالت باملغرب باملسا خيص باستغالل شب (ب) قيام مشغل ما حائز ل

European DataComm Maghreb S.A   ما؛أو   أحد

ات عامة  European DataComm Maghreb S.A(ج) قيام  ت مشغل ما لشب مة  رأسمال و حقوق تصو باملسا

ما.   لالتصاالت باملغرب أو  أحد

امات الدولية والتعاون الدوا :8 ملادةا   الل

  

دات الدولية  مجال االتصاالت  European DataComm Maghreb S.A. يجب ع 1.8 م االتفاقيات واملعا أن تح

ا ات ة لالتصاالت املنضمة وخاصة م و دودة أو ا دات االتحاد الدو لالتصاالت واملنظمات ا فاقيات وأنظمة ومعا

ية. ا اململكة املغر   إل

ا   ن املواصالت بالتداب ال تتخذ الة الوطنية لتقن لفة باالتصاالت وكذا الو ومية امل ا أن تخ السلطة ا وعل

  ذا الشأن.
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سمح 2.8  .European DataComm Maghreb S.A  االتصاالت باملشاركة  املنظمات الدولية املعنية باالتصاالت عامة و

صوص.   ع األقمار الصناعية ع وجه ا

فا  ن املواصالت، مستغال مع الة الوطنية لتقن اح من الو اق ا أعاله و ومية املشار إل ا من السلطة ا كما يمكن إعال

  تحاد الدو لالتصاالت.به لدى اال

  

ي   الباب الثا

ا   شروط إحداث الشبكة واستغالل

  

  شروط إحداث الشبكة :9 املادة

  

ائية1.9 ر شآت الراديو ك   . معاي ومواصفات املعدات وامل

ا معتمدة مسبقا من  European DataComm Maghreb S.Aيجب ع  شبك ون املعدات املوصلة  ر ع أن ت س أن 

ن قبل ال ام املادت ن املواصالت، وذلك طبقا ألح الة الوطنية لتقن املشار إليه أعاله  24-96من القانون رقم  16و 15و

ا العمل. اري    وملقتضيات النصوص التنظيمية ا

  

ذه املعدات  European DataComm Maghreb S.Aوال يجوز ل  انت  ا إذا  شبك ط معدات طرفية  ض ع ر ع أن 

ا العمل.معتمدة  اري  ددة  النصوص التنظيمية ا   وفق الشروط ا

  

يات التحتية للشبكة2.9   . الب

ندسية للشبكة1.2.9 ية ال   . الب

  ون شبكة االتصاالت ع األقمار الصناعية من نوع ، كما GMPCSمن نظام أو عدة أنظمة من نوع  GMPCSتت

 أعاله. 2و محدد  املادة 

 ون نظام فو  يجب . أن ي اب الوط  ترة الشبكة مقاما فوق ال

 أ نمكي. اب الوط   يضا إقامة مركز مراقبة الشبكة فوق ال

  

ندسية  »European DataComm Maghreb S.A«تلزم شركة  ية ال ن املواصالت بالب الة الوطنية لتقن بإخبار الو

ا. GMPCSاملفصلة للشبكة من نوع  عديل قد يطرأ عل ل    و

  

ة (ا 2.2.9 ور   )Station HUBطة ا

ا  European DataComm Maghreb S.Aيؤذن ل  ة إلقامة محط يات التحتية الضرور بأن تحدث، عند االقتضاء، الب

ذا األخ من نظام للفوترة ونظام للمراقبة واإلشراف. ون  ت وائيات ونظام إدارة الشبكة. و اصة، والسيما ال   األرضية ا

  

  ار الصناعيةنظام األقم 3.2.9

ون نظام األقمار الصناعية املستعمل نظاما متناسقا ع مستوى االتحاد الدو للمواصالت وأن يحصل عند  يجب أن ي

ية. سيق ع موافقة مسبقة من اإلدارة املغر   الت
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ن املواصالت بتطور املواصفات التقنية لنظام األقمار الصناعية و الة الوطنية لتقن جب إخطار الو السعة ال و

ا.   يوفر

  

اصة4.2.9   . وصالت اإلرسال ا

ا  European DataComm Maghreb S.Aيجوز ل  ما معا، خاصة م ائية أو  ر أن تقيم وصالت سلكية أو راديو ك

ن : ددات، وذلك لتوف وصالت اإلرسال حصرا ب طة توفر ال ة، شر رتز زم ال   الوصالت بواسطة ا

ا املقامة - اب  معدات شبك ي؛ع ال   املغر

ن  - ن آخر ات مستغل ي مع شب اب املغر ط البي ع ال ي ونقط الر اب املغر ا املقامة ع ال ومعدات شبك

ات االتصاالت العامة باملغرب.   لشب

  

يات التحتية5.2.9 ئجار الب   . اس

ستأجر من الغ وصالت أ European DataComm Maghreb S.A كما يجوز ل ط مباشر أن  ن ر يات تحتية لتأم و ب

ا العمل. اري  ا وفقا للنصوص التنظيمية ا ن معدا   ب

ئجار الطاقة اإلرسالية من  عتمده الس يل اإلخبار، بما  ن املواصالت، ع س الة الوطنية لتقن ا إبالغ الو جب عل و

ا.   إجراءات تقنية ومالية قبل مباشر

  

ددات3.9   . ال

ددات. شروط اس1.3.9   تعمال ال

ا  اري  ددات  مختلف األشرطة وفقا للنصوص التنظيمية ا ن ال ن املواصالت بتعي الة الوطنية لتقن تقوم الو

  العمل وحسب توفر الطيف.

غطية  ن املواصالت، أن تفرض، عند الضرورة، شروط  الة الوطنية لتقن مكن للو طاقة اإلشعاع ع مجموع  وحدودو

اب الوط    أو ع مناطق محددة.ال

طلب ن املواصالت، تقوم  و الة الوطنية لتقن باإلعالن عن مخطط  European DataComm Maghreb S.Aمن الو

ا. صصة ل ددات ا ا ألشرطة ال   استعمال

  

  . التداخالت2.3.9

صصة باملغرب، يجب ع  ددات ا أن تمتثل   European DataComm Maghreb S.Aو حالة معاينة تداخالت  ال

اري به العمل.   للتنظيم ا

 

ط البي4.9   . الر

ستفيد  24-96من القانون  11تطبيقا للمادة  ط  European DataComm Maghreb S.Aاملشار إليه أعاله،  من حق الر

ط البي ل املستغلون موفرو خدمات الر ات العامة لالتصاالت. و ات مستغ الشب ا وشب ن شبك الطلبات ال  ب

ا    .European DataComm Maghreb S.Aتتقدم 

ام دفاتر  ن  إطار اح ن املستغل ة ب ر امل ا ا ب شأ ة  عقود متفاوض  تم تحديد الشروط التقنية واملالية واإلدار و

م. ل واحد م اصة ب   التحمالت ا
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اعات ا ط البي وكذا ال ة طلبات وعقود الر ام املرسوم كما تتم معا ا وفقا ألح املشار إليه  2-97-1025ملتعلقة 

  أعاله.

  

قيم5.9   . مجموعات ال

ا األرقام European DataComm Maghreb S.Aحسب حاجة  ن إشار ن املواصالت ر الة الوطنية لتقن ، ستضع الو

خيص. اضعة ل ا ا ة لتوف خدما   الضرور

مكن ل  ا  European DataComm Maghreb S.Aو ن املواصالت أن تخصص ل الة الوطنية لتقن أن تطلب كتابة من الو

ا معلال. ون طل جب أن ي ا. و   أرقاما جديدة لتلبية حاجيات خدما

قيم  ططات ال ة  ن املواصالت دراسة طلبات األرقام اإلضافية، ال ال تتطلب مراجعة جذر الة الوطنية لتقن تتو الو

ر.املوجودة، داخل أج   ل ال يتعدى ثالثة أش

  

ات6.9 اصة للدولة من أجل إحداث التج   . استعمال األمالك العامة أو ا

ات1.6.9   . إحداث التج

د  European DataComm Maghreb S.Aتمتلك  ا. وتتع ة الستغالل وتمديد شبك ق  إنجاز األشغال الضرور ا

عية والتنظيمية شر ام جميع املقتضيات ال اب الوط وحماية  باح ا ما يتعلق بإعداد ال ا العمل، خاصة م اري  ا

ا ملعدات أو أشغال خاصة. ئة، وذلك عند إنجاز   الب

  

ن اإلشارة 2.6.9 يات التحتية ر   وضع الب

ام املادة  هكما  24-96من القانون رقم  ةكرر امل 22طبقا ألح غي ، هلتطبيقاملتخذة نصوص الو تتميمه و  وقع 

ق  الولوج،   European Datacom Maghreb S.A  فيدست ندسة املدنية و املسالك ال سيمامن ا شآت ال ، إ م

ون  اص املعنو ا األ اضعون  والقنوات و النقط املرتفعة ال قد يتوفر عل للقانون العام و ذوو امتيازات املرافق  ا

ات العامة للمواصالت. دو الشب   العامة و متع

م  ك ي شاء املش سام شأن االتفاقات املتعلقة باإل اق ا   و شآت املشار إل ة  ذا البند،امل ن  وتقنيةعقود تجار ب

عد  وترسلاألطراف املعنية.  ن املواصالت مباشرة  الة الوطنية لتقن اذه العقود إ الو الة الوطنية  وتفصل. توقيع الو

اعات املت ن املواصالت  ال ا.لتقن  علقة 

  

  . منطقة التغطية7.9

ا شبكة  دمات ال توفر غرافية ل . European DataComm Maghreb S.Aشمل التغطية ا اب الوط   مجموع ال

  

دمة :10 املادة   شروط استغالل ا

  

دمة، طبقا ملقتضيات القانون  ن شروط استغالل ا ما  2- 97- 1026واملرسوم رقم  24- 96يجب أن يتم توف وتأم املشار إل

ن  املادة  ون داخل األجل املب دمة والذي يجب أن ي   أعاله. 2.5أعاله، وذلك ابتداء من االفتتاح التجاري ل
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دمة 1.10 ا. ديمومة ا   واستمرار

د  ا  European DataComm Maghreb S.Aتتع ات شبك ن س منتظم ودائم لتج ة لتأم باتخاذ التداب الضرور

ة أخطر وت ة الكفيلة بمواج شر ا أن تقوم  أحسن اآلجال ب الوسائل التقنية وال جب عل ا. و وف حماي

ا. ا أو تدم عطيل ات أو  ذه التج   العواقب الناتجة عن خلل 

تة قانونا، ال يجوز ل  رة مث ناء ظروف قا است ة، و اما ملبدأ االستمرار أن  European DataComm Maghreb S.Aواح

ن املواصالت. الة الوطنية لتقن   توقف توف خدمة االتصاالت دون أن تحصل عل إذن مسبق من الو

  

دمة2.10   . جودة ا

د  ات جودة تضا  European DataComm Maghreb S.Aتتع ا إ مستو ل الوسائل للوصول بخدم ب 

س الدولية،  سبةاملقاي سب (Taux de disponibilité)التوافر  وخصوصا  طأ من طرف إ طرف آخر  و  Taux)ا

d’erreur de bout en bout)   

ن ساعة  اليوم ( ع وعشر ذا طيلة أر دمات موضوع دف التحمالت  جب أن تؤمن ا س) وسبعة أيام  24/24و

ا متطلبات تقنية 7/7األسبوع (   معللة؛)، ماعدا  حالة ضرورة تمل

جب أن ون الب و شأة مرنة ت يحية التحتية امل ات املوجودة. امتدادات وت ش التج شو   الشبكة دون 

  

ن املواصالت أن تقوم بمراقبات لدى  الة الوطنية لتقن جوز للو ذه European DataComm Maghreb S.Aو . وع 

ذا الغرض. ورة الوسائل الالزمة ل الة املذ ن إشارة الو ة أن تضع ر   األخ

  

املات. س3.10 ة وأمن امل   ر

شأن  European DataComm Maghreb S.Aتتخذ  ا  ة املعلومات املتوفرة لد جميع التداب الكفيلة بضمان سر

ام املتعلقة بمتطلبات الدفاع الوط واألمن العام وصالحيات السلطة  ا، ع أن ترا  ذلك األح نا تموضع ز

اري    ا العمل.القضائية والنصوص التنظيمية ا

ا  حالة عدم  European DataComm Maghreb S.Aوتلزم  ات ال يتعرضون ل العقو م و اما ا بال بأن تخ أعوا

املات. ة امل م لسر ام   اح

ا غ متوفرة ع الشروط  European DataComm Maghreb S.Aكما تلزم  ون شبك ا عندما ت ك بإخبار مش

ة. ة للسر   الضرور

املات. كما يح، عند االقتضاء، تدعيم أمن امل دمات املتوفرة ال ت ا با نا   تخ ز

  

ناء 1.3.10    European DataComm Maghreb S.A. املعلومات اإلسمية عن ز

ا أو  European DataComm Maghreb S.Aتتخذ  ة املعطيات االسمية ال تتوفر عل التداب الكفيلة بحماية وسر

ا أ ا العمل.عا اري  عية والتنظيمية ا شر ن، وذلك طبقا للنصوص ال ك ف املش عر ا  وحدة    و تدو

صوص العناصر  شمل ع وجع ا ف مدقق  عر ك موضوع  ون مش ل ز ون  جب أن ي   التالية:و

  االسم واللقب -

  والعنوان -

ف رسمية. - عر ة مصورة لبطاقة    و
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ف ع ذا التعر جب أن يتم  اك.و   ند طلب االش

  

ياد2.3.10   . ا

ا. European DataComm Maghreb S.Aتضمن  ا تجاه مضمون املعلومات املنقولة ع شبك   حياد خدم

ذا  ا. ول ا تجاه مضمون اإلرساليات املنقولة ع شبك افة التداب الالزمة لضمان حياد مستخدم د باتخاذ  وتتع

دمة دون تفضيل ا. الغرض، تقدم ا بات املفيدة لضمان سالم ت انت طبيعة اإلرساليات املنقولة، وتتخذ ال   كيفما 

  

  . الدفاع الوط واألمن العام وامتيازات السلطة القضائية4.10

ل من الدفاع  European DataComm Maghreb S.Aتلزم  ا  ام ال يقتض باتخاذ جميع التداب الالزمة لتطبيق األح

ا  الوط واألمن اري  عية والتنظيمية ا شر ا  النصوص ال و منصوص عل العام وصالحيات السلطة القضائية كما 

صوص  م ع وجه ا ا. وعليه، ف تل شآ ة لذلك  م ا تحمل نفقات إدراج املعدات الضرور ن عل العمل. كما يتع

:بما    ي

ا؛ضمان الس املنتظم  - ا   لتج

تبة ع ضمان القيام،  - ة لتفادي أوخم العواقب امل شر داخل أحسن اآلجال، باستخدام الوسائل التقنية وال

ا أو  عطيل ا أو  شآ ا؛أعطاب م   إتالف

ا  - اري  عية والتنظيمية ا شر   العمل؛التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوط واألمن العام وفقا للنصوص ال

تصة من الوس - ن السلطات ا ا. وعليه، فإن تمك ام ة للقيام بم  European DataCommائل الضرور

Maghreb S.A  ن الة الوطنية لتقن ة واألمنية والو ل من السلطات القضائية والعسكر عليمات  نفيذ  م ب تل

  املواصالت؛

دمة جزئيا  - عليمات السلطات العمومية ال تفرض قطع ا ة، تنفيذ  ليا أو  حالة أزمة أو ضرورة م أو 

ن ع  تع ا العمل. و اري  عية والتنظيمية ا شر ي، وفقا للنصوص ال ا ر تأمر بوقف البث الراديو ك

European DataComm Maghreb S.A  ات  إعادة الوصالت املتعلقة خصوصا بمصا ب األولو ام ترت اح

مة  م ة عامة أو مسا مة ذات مص لفة بم يآت امل   العام؛ام الدفاع واألمن الدولة وال

ددة  - التمكن من إقامة وصالت مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة لألمن العام، وفق األساليب التقنية ا

مة مع مصا الدولة    املعنية؛باتفاقية م

لفة  - يآت امل شاور مع ال ا ب لة واملوضوعة دور اصة باإلسعافات املست ططات ا إعداد وتنفيذ ا

لة والسلطات باإلس لية؛عافات املست   ا

يآت املعنية بقضايا حماية وأمن أنظمة  - ن املواصالت، إ ال الة الوطنية لتقن ا، بطلب من الو تقديم مساعدا

عية  شر ددة أو املقررة بمقت النصوص ال ، وذلك وفق األساليب ا االتصاالت ع املستوى الوط

ا العمل اري    .والتنظيمية ا

  

شف5.10 م وال   . ال

ا العمل، أن تتخذ  European DataComm Maghreb S.Aيجوز ل  اري  عية والتنظيمية ا شر ، وفقا للمقتضيات ال

ن  الة الوطنية لتقن ن إشارة الو شرط أن تضع ر ا،  ك ا ع مش ح اصة و/أو تق ا ا شف إلشار خدمة لل

  الشفرات.املواصالت أساليب فك الرموز و 
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  شروط االستغالل التجاري  :11املادة 

  

ق1.11 سو ة األسعار وال   . حر

  من: European DataComm Maghreb S.Aستفيد 

دمات املقدمة  - ة تحديد أسعار ا ا؛حر ك   ملش

شمل تخفيضات حسب  - ة النظام العام للفوترة الذي قد  م؛حر   ا

ق. - سو ة سياسة ال   حر

ر و إطار عالقا س ا من الباطن،  ام  European DataComm Maghreb S.Aا التعاقدية مع مقاول ع اح

ؤالء  ما  دات    يخص:ع

  واملعاملة؛املساواة  الولوج  -

ا  - شر فية ال ت ية التعر   ؛European DataComm Maghreb S.Aالب

ن. - ة املعلومات املتوفرة عن املستعمل ام سر   اح

االت، فإن  و جميع ا.  European DataComm Maghreb S.Aا نا دمة لز   تبقى مسؤولة عن تقديم ا

  

  . الفوترة2.11

ا  ن املواصالت أن تقوم  أي وقت من األوقات بفحص مجموع معدات الفوترة أو جزء م الة الوطنية لتقن يجوز للو

ي واألساليب العملية وجذاذيات املع سع خدمات وكذا النظام املعلوما اسبة املستعملة   طيات ووثائق ا

  االتصاالت.

  

فات3.11 ار التعر   . إش

ا. European DataComm Maghreb S.Aتلزم  الشروط العامة لتقديم خدما ا و فا   بإخبار العموم بتعر

ط أو صيانة أو تو  ستلزمه ر دمات أو ما  ا ملزمة بإشعار أسعار توف أي نوع من ا ل كما أ فيق أو إصالح 

ا. شبك   معد طر موصول 

شرة جب أن تنجز  فات وفق الشروط  و ار التعر   :التاليةإش

ة من - ن ( ترسل  ن املواصالت ثالث الة الوطنية لتقن شرة إ الو ابتداء العمل  ) يوما ع األقل قبل30ال

غي مرتقب الة .بأي  جوز للو ن املواصالت أن و  غي  European Datacom Maghreb S.A تطلب من الوطنية لتقني

ف عديل ل عر ن أن تلك الت ة  ا م تب ا أو شروط بيع صوص قواعد عديالتخدما م ع ا  ةاملنافسة ال ال تح

دمات املواصالت فات الوطنية  الة، بالنظر إ عناصر. و مبدأ توحيد التعر ا، بطلب من الو ير ن ت لفة  كما يتع الت

ا.   املتعلقة 

ة من - شرة  توضع  ائية،ال ة، ي ال ال ا بحر ن إشارةمكن اإلطالع عل الة ر ل و ة العموم   أو نقطة  تجار

دمات ق تلك ا سو لف ب  .بيع ملقاول من الباطن م

ص يقوم بط - ل  ا إ  ائية أو مقتطفات مالئمة م شرة ال ة من ال ا.سلم أو تبعث    ل

ا ح التنفيذ. - خ دخول ديدة و تار ن اإلشارة بوضوح إ األسعار ا عديل ع األسعار، يتع لما طرأ    و
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اسبة4.11   . مسك ا

م ام املادة ب  European Datacom Maghreb S.Aتل  فيما يتعلق  املشار إليه أعاله 2-97-1026من املرسوم رقم  4أح

ا يةتحليلال امحاسب بمسك   .و تدقيق

  

ن5.11   . استقبال املستعماين الزوار أو املتجول

ن الزوار1.5.11   . استقبال املستعمل

ن   European DataComm Maghreb S.Aيجوز ل  ) مع مستغل عقد اتفاقات خاصة (اتفاقات التجوال الوط أن 

شأن أس ية،  ائية مفتوحة للعموم باململكة املغر ر ات راديوك ن لشب ل من األطراف ع آخر ناء  اليب استقبال ز

م.  ل واحد م ات    شب

ذه عرض  ا. و  حالة عدم التوصل بجواب من  و ن املواصالت للموافقة عل الة الوطنية لتقن االتفاقات مسبقا ع الو

عت مصادقا  ذا األخ  خ اإلشعار باالتفاق، فإن  ن ابتداء من تار ر الة داخل أجل ش   عليه.ذه الو

ذه االتفاقات. ة حول  ن بحر ن املعني ن املستغل   يتم التفاوض ما ب

جب ع ا اتفاقات  European DataComm Maghreb S.A و شمل ا باملناطق ال  ك ة مجموع مش أن تخ بصفة دور

ا. م   التجوال الوط ال ت

  

ن 2.5.11 ن املتجول   . استقبال املستعمل

م  European DataComm Maghreb S.Aيجوز ل  ن الذين ت ن للمستغل ن املتجول ا املستعمل ستقبل ع شبك أن 

م اتفاقات (اتفاقات التجوال).   مع

ة  وتحدد اتفاقات سع صوص شروط ال ات  والفوترة الالتجوال ع وجه ا ون  الشب ا املش يتمكن 

ي من اب املغر ية ع ال ائية األجن ر ، و كذلك European DataComm Maghreb S.Aالنفاذ إ شبكة  الراديوك

  العكس.

ذه عرض  ا.  و ن املواصالت للمصادقة عل الة الوطنية لتقن ذهاالتفاقات مسبقا ع الو مكن ل ة أن تفرض  و األخ

عية أ شر انت غ مطابقة ملقتضيات النصوص ال ا بقرار معلل م  ا أو ف شأ   و التنظيمية.إعادة التفاوض 

  

  . النفاذ6.11

ذه الغاية، تنظم  ا. ول ميع من يطلبو دمة مفتوحة  ون ا ا ع نحو  European DataComm Maghreb S.Aت شبك

ا من تلبية أي طلب يقع  منطقة التغطية وذلك  أجل مناسب.   يمك

ور سبعة ( عد انصرام مدة ثما7وال يجوز أن يتعدى األجل املذ خيص ح 8نية () أيام  خ دخول ال ر بداية من تار ) أش

  التنفيذ.

جوز ل  .  European DataComm Maghreb S.Aو اب الوط ن خارج ال ك ناء من نفس شبكة املش ا لز أن تقدم خدما

ن لدى  ك ناء بمثابة مش ؤالء الز عت  ية،  م باململكة املغر الة، وخالل مدة مقام ذه ا  European DataCommو 

Maghreb S.Aم م نفس الواجبات. ، ل قوق وعل   نفس ا
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ن7.11 ساوي  معاملة املستعمل   . ال

ة وأن يتم  24-96من القانون  7طبقا ملقتضيات املادة  ساو عامل املستعملون بكيفية م املشار إليه أعاله، يجب أن 

دو  م إ الشبكة طبقا لشروط املوضوعية والشفافية و   ن تفضيل.ولوج

ن وأن تحدد بكيفية تجنب أي  املات بمبدإ املساواة  معاملة املستعمل اك وامل ط واالش فات الر عر جب التقيد   و

. غرا   تفضيل يقوم خاصة ع أساس املوقع ا

حة من طرف  تخضعيجب أن  الة ع العموم إ مراقبة « European Datacom Maghreb S.A »نماذج العقود املق  الو

صوص، ا ن بوضوح ودقة، و ن املواصالت ال تتأكد من أن العقد يب   : العناصر التالية الوطنية لتقن

دمات املعروضة - و طبيعة خدمات  دماتاوكذا آجال توف   European Datacom Maghreb S.A من قبل ا

  الصيانة؛

  ؛شروط تجديده الدنيا إلبرام العقد و املدة التعاقدية -

امات جودة - ة   European Datacom Maghreb S.A خدمات ال ذه األخ ا  ة ال تدفع ضات املالية أو التجار والتعو

اماتااإلخالل ب  حالة ورة الل   ؛املذ

ا املستعمل  حالة ال ال غراماتال  - دمة، األداء وشروط توقيف  تأخيتحمل   ء؛داحالة عدم األ  عد اإلنذار ،  ا

اي إجراءات الطعن الو  - قه  توفر عل باملستعمل  حالة ضرر ي   . European Datacom Maghreb S.A س

  

 

  الباب الثالث

ا الدولة ام العامة ال تقوم  مة  امل   املسا

  

ئة :12 املادة ام الب   اح

  

ئة  ام الب يات التحتية  دائرة اح مايجب أن تقام الب سبة  ووفق الشروطلألماكن  ليةوالقيمة ا األقل ضررا بال

اصةللملك العام    .ولألمالك ا

يال  « European Datacom Maghreb S.A »و تتحمل  ق العام و الالزمة إلقامة الب ت ألشغال املنجزة ع الطر

ا ورة و يجب إنجاز ا  ما يخ التحتية املذ   .ميدان الطرقات صوفق األنظمة و املتطلبات التقنية املعمول 

  

مة :13 املادة ن  املسا    ميدان املواصالتو توحيد املعاي  البحث والتكو

  

ام القانون رقم  تطبيقا هكما  24-96ألح غي م، وتتميمه وقع    اسنو European Datacom Maghreb S.A سا

ل برامج  نتمو و   .البحث والت

 

مة  ذه املسا   :يحدد املبلغ السنوي ل

؛  European Datacom Maghreb S.A%) من رقم معامالت  0.75(سبة  - ن و توحيد املعاي و   برسم الت

سبة  - ا برسم البحث.  %) 0.25( و   من رقم معامال
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امج ذه ال ل  ا وفقا يتم تمو نجاز عية  و شر ا العمل. والتنظيميةللنصوص ال اري    ا

  

مة :14   املادة ام املسا دمة األساسية  م   وتحمالت ا

  

م ا، European Datacom Maghreb S.Aسا ل  ، سنو دمة األساسية تمو ام ا ا 2حدود   م و  % من رقم معامال

عية و وفقا للنصوصذلك  شر ا العمل ال اري    .التنظيمية ا

  

ام العامة للدولة :15 املادة مات  امل   كيفية أداء املسا

  

   ادة.ذه املت 

  

ع   الباب الرا

  املقابل املا واألتاوى 

  

  املقابل املا :16املادة 

  

ألداء  European DataComm Maghreb S.Aاملشار إليه أعاله، تخضع  24-96من القانون رقم  10. تطبيقا للمادة 1.16

م دون ا300.000ثالثمائة ألف ( ه مبلغ يحدد مقابل ما ساب) در   .الرسوم ح

  

خ إشعار . ي2.16 مسة أيام عمل التالية لتار امل  ا ال  European DataCommؤدى مبلغ املقابل املا نقدا و

Maghreb S.A .خيص ل ال   بالقرار الرس بتخو

ا قابال للصرف  املغرب وصادرا  ن املواصالت شي الة الوطنية لتقن سليم املدير العام للو تم أداء مبلغ املقابل املا ب و

ور أعاله وألمر  ازن عن مؤسسة بنكية معتمدة  املغرب، باملبلغ املذ   العام للمملكة. ا

  

خيص بقوة القانون. .3.16 ب ال ذه املادة، فإنه يتم  دد     و حالة عدم أداء املقابل املا  األجل ا

  

ائية :17 املادة ر ددات الراديو ك ن ال عي  أتاوى 

  

ا1.17 بأداء  European DataComm Maghreb S.Aالسالف الذكر، تلزم  24-96من القانون رقم  9م املادة . طبقا ألح

ا. صصة ل ددات ا ة مقابل استعمال ال   إتاوة سنو

  

ئ 2.17 ا. وت ذه األتاوى وفقا للنصوص التنظيمية املعمول  تم تحديد مبلغ   European DataComm Maghreb. و

S.A ا إزا ا ذم ن املواصالت يوم سنو الة الوطنية لتقن سبة للسنة  31ء الو عد تقدير بال ل سنة ع أ يناير من 

  السابقة.
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ام املادة 3.17 ذا الرسم وفقا ألح تم تحصيل األتاوى املستحقة    املشار إليه أعاله. 24-96مكرر من القانون رقم  38. و

  

  أتاوى ورسوم وضرائب أخرى  :18 املادة

  

ا من  European DataComm Maghreb S.Aتخضع  ئ ذم ا أن ت ا العمل. وعليه، يجب عل اري  ية ا ام الضر لألح

ا العمل. اري  عية والتنظيمية ا شر قوق والرسوم واألتاوى املفروضة بمقت النصوص ال   جميع الضرائب وا

  

امس   الباب ا

  European DataComm Maghreb S.A مسؤولية

  

  املسؤولية العامة :19 املادة

  

امات املنصوص  European DataComm Maghreb S.Aإن  ام مجموع االل ا وعن اح مسؤولة عن حسن س شبك

ا العمل. اري  عية والتنظيمية ا شر ام ال ذا وكذا عن التقيد باملبادئ واألح ا  دف التحمالت    عل

  

ات التأ :20 املادة اطر من قبل شر نغطية ا   م

  

ا بموجب دف  European DataComm Maghreb S.Aتؤمن  .1.20 اطر املتعرض  نية  ا ا املدنية وامل مسؤولي

عقود  ات  طور اإلقامة، وذلك  شآت  طور البناء والتج دمات وامل ذا، السيما عن األموال املرصدة ل التحمالت 

ن معتمدة. ات تأم بة لدى شر ن مكت   تأم

  

ون  طور الصالحية.. 2.20 ن ال ت ادات التأم ن املواصالت ش الة الوطنية لتقن ن إشارة الو   وتضع ر

  

اقبة :21املادة   اإلخبار واملر

  

ن املواصالت املعلومات أو  European DataComm Maghreb S.A. تلزم 1.21 الة الوطنية لتقن ن إشارة الو بأن تضع ر

عية الوثائق املالية والتقنية و  شر ا بمقت النصوص ال امات املفروضة عل ا لالل ام ة للتأكد من اح ة الضرور التجار

ا. ول ل خيص ا   والتنظيمية وكذا بموجب دف التحمالت موضوع ال

  

ر املعلومات  أن European DataComm Maghreb S.A. يجب ع 2.21 ل ش ن املواصالت  الة الوطنية لتقن تقدم للو

  لية:التا

ل  ات عند متم  ا ر؛أ) عدد االش   ش

ة؛ب) عدد النداءات  ر   الش

ركة.   ج) معدل مجموع ا
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عرض 3.21 ن املواصالت،   European DataComm Maghreb S.A. و الة الوطنية لتقن ل سنة،  31ع الو يناير من 

ذا. را مفصال حول تنفيذ دف التحمالت  عد تقدير، تقر   ع أ

  

م . ت4.21 عية European DataComm Maghreb S.Aل شر ددة بمقت النصوص ال ، ع النحو واآلجال ا

بليغ املعلومات  ذا، ب موجب دف التحمالت  ن  التاليةوالتنظيمية و الة الوطنية لتقن   املواصالت:إ الو

ت  - عديل  رأسمال وحقوق تصو   ؛ European DataComm Maghreb S.Aأي 

دمات املعروضة؛ وصف -   موع ا

دمة والشروط  - فات لتقديم ا   العامة؛عر

ركة ورقم  -   األعمال؛معطيات ا

ددات  - ولة وخاصة ال   واألرقام؛املعلومات املتعلقة باالستعمال الكيفي والك للموارد ا

دمة  - ل ا مات  تمو ساب املسا   األساسية؛املعلومات الالزمة الح

ا وكذا بالنظر إ املعطيا - دمة، خاصة بالنظر إ املؤشرات املالئمة ال تمكن من تقييم ت املتعلقة بجودة ا

ي أو  مة مع مشغل مغر ركة امل ر ا ؛اتفاقيات تمر   أجن

ط  - ؛مجموع اتفاقيات الر   البي

ات  - ن والباعة الصغار أو شر ن املشغل واملوزع مة ب ق؛العقود امل سو   ال

  العام؛فاقيات احتالل امللك ات -

يات التحتية؛ -   اتفاقيات تقسيم الب

ئجار املقدرات؛ -    اتفاقيات اس

ناء؛ - مة مع الز   نماذج العقود امل

ن  - ل نزاع ب ة  ن املواصالت من دراسة طلبات املصا الة الوطنية لتقن ة تمكن الو ل معلومة ضرور

ن؛   املشغل

مة مع مشغ  -   بلدان أخرى؛العقود امل

ن  - مة ب ام املساواة  شروط املنافسة وخاصة االتفاقيات أو العقود امل ة للتحقق من اح ل معلومة ضرور

ع  ات املنتمية European DataComm Maghreb S.Aتوا شطة  والشر موعة أو فروع أ  Europeanلنفس ا

DataComm Maghreb S.A تلفة عن تلك ال تدخل  حك ذا.ا   م دف التحمالت 

ع املعمول به. - شر ذا أو  ال ا  دف التحمالت    ل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عل

  

ا، 5.21 ل قانونيا من طرف ص مؤ ذا الغرض أو أي  ن ل ل ا املو الة الوطنية صالحية القيام، بواسطة أعوا . وللو

ات لدى  ات ال تتطلب تدخالت مباشرة أو وصل ب European DataComm Maghreb S.Aبتحر ما  ذلك التحر

ا  اري  ن والنصوص التنظيمية ا ا  القوان اصة، ضمن الشروط املنصوص عل ا ا ات خارجية مع شبك تج

 العمل.
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خيص ولدف التحمالت :22 املادة ام الشروط القانونية والتنظيمية لل   عدم اح

  

ا املفروضة  European Datacom Maghreb S.Aيذ تنف  حالة عدم 1.22 ا املتعلقة بإحداث واستغالل شبك اما ال

ا عية و لنصوص ابحكم  عل شر موجب دف التحمالت ال ا العمل و اري  اذاالتنظيمية ا ات  ، فإ تتعرض للعقو

ا   ن املنصوص عل نائية عند عالهاملشار إليه أ 24-96من القانون رقم  31و  30املادت عة ا ، دون املساس بحق املتا

  .االقتضاء

  

عية و التنظيمية  European Datacom Maghreb S.A حالة عدم إرسال  2.22 شر ا النصوص ال املعلومات ال تتطل

ددات  ات العامة للمواصالت و استعمال ال ط البي للشب صوص الر ا العمل و ال تحكم با اري  ا

ا  املادة الرا ات املنصوص عل ا تتعرض للعقو ائية و معدات املواصالت، فإ ر  24-96مكرر من القانون رقم  29ديوك

عديله و تتميمه.   كما تم 

  

ات 3.22 ذه املادة أي  European DataComm Maghreb S.Aال تتخذ  حق . وال تخول أية من العقو بموجب 

ض.    عو

  

  الباب السادس

ام خ   تاميةأح

  

  عديل دف التحمالت :23 املادة

ام القانون  ذا إال وفقا لشروط وضعه واملصادقة عليه، طبقا ألح عديل دف التحمالت  خيص، ال يمكن  خالل مدة ال

  املشار إليه أعاله. 24-96رقم 

  

ل دف التحمالت :24 املادة   مدلول وتأو

  

ذا أل  ل وتحديد مدلول دف التحمالت  ا العمل  املغرب.يخضع تأو اري  ن والنصوص التنظيمية ا ام القوان   ح

  

مات :25 املادة   وحدات القياس وعملة املسا

  

ي ووحدات القياس املرتبطة به فيما يخص  European DataComm Maghreb S.Aتلزم  .1.25 باستعمال النظام امل

ا من الو    ثائق.جميع الوثائق واملذكرات التقنية والتصاميم وغ

  

م.2.25 مات بالدر  . تؤدى مبالغ مختلف املسا
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  لغة دف التحمالت :26 املادة

  

ية. ية إال بالصيغة العر اكم املغر عتد أمام ا سية، وال  ية والفر ن العر ذا محرر باللغت   دف التحمالت 

  

ابرة :27 املادة   اختيار محل ا

  

ائن بالعنوان أدناه محال للمخابرة :م  European DataComm Maghreb S.Aتختار  ا االجتما ال   قر

............................................................................  

  

  املالحق :28 املادة

  

ن ( ق ن ألسباب تتع2إن امل شور قان غ م ذان امل بقى  ذا جزء ال يتجزأ منه. وس ن بدف التحمالت  لق ) املرفق

ة.   بالسر

  

ذا من قبل  اط،  ......... يوم  European DataComm Maghreb S.Aتمت املصادقة والتوقيع ع دف التحمالت  بالر

  ) نظائر أصلية.3ثالثة (

  

  الئحة املالحق

  

ق  مات :  1امل   European DataComm Maghreb S.Aمسا

ق  امات التغطية:  2امل  تحديد ال


