
  AL HOURRIA TELECOM S.A تحمالت الترخيص المخول ل" دفترالنسخة الكاملة ل

إلقامة و استغالل شبكات عامة لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع " النظام العالمي لالتصاالت 

  "المغربية بالمملكة GMPCS الشخصية

  

  األول الباب

  العام ومدة الترخيص اإلطار

 
  :1 المادة

  فتر التحمالتد موضوع

 
الصناعية من  هذا إىل حتديد شروط الرتخيص بإقامة واستغالل شبكات عامة لالتصاالت بواسطة األقمار يهدف دفرت التحمالت

  .املغربية باململكة GMPCS نوع النظام العاملي املتنقل لالتصاالت الشخصية

 
 : 2 المادة

 التعريف

  

تستعمل  التطبيقية، املتعلق بالربيد واملواصالت وكذا يف نصوصه 24-96القانون رقم االصطالحية الواردة يف  إضافة إىل التعاريف

  : يف دفرت التحمالت هذا مصطلحات يقصد منها ما يلي

 
  GMPCS  العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصية النظام  1.2 

)Global Mobile Personal Communication System(  
بإمكانه توفري  تقرة بالنسبة إىل األرض ، يستأجره أو يقيمه صاحب الرتخيص ، يكونصناعية غري مس كل نظام ذي أقمار

 صناعية ، كيفما كان مدار هذه األخرية أو امتداد منطقة خدمات اتصال مباشرة للمستعملني النهائيني انطالقا من كوكبة أقمار

  .تغطيتها

 
  )محطة محورية(  محطة أرضية  2.2

(Base Terrienne/Station HUB)  
النفاذ إىل القمر  خمصصة لتوفري الربط الراديو كهربائي باألقمار الصناعية. وتتوىل هذه احملطة مراقبة حمطة مقامة على األرض

  .الوطين أو ال تكون فوقه الصناعي وتشوير الشبكة وميكن أن تكون احملطة احملورية فوق الرتاب

  

  (Terminal GMPCS) شخصيةالنظام العالمي المتنقل لالتصاالت ال مطراف  3.2

صاحب ترخيص النظام  كهربائية لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال فقط ، يستعمله املشرتكون للولوج إىل شبكة جتهيزات راديو

  .GMPCSالعاملي املتنقل لالتصاالت الشخصية



 
   (Constellation de satellites)  أقمار صناعية كوكبة  4.2

  .شبكته لتمرير املكاملات عرب AL HOURRIA TELECOMS.A "عملها "يست جمموعة أقمار صناعية

 
  (Centre de contrôle de réseau)  مراقبة الشبكة مركز  5.2

  .الشبكة وبرجميات موصولة مبحطة حمورية تقوم بتدبري ومراقبة حسن سري جمموعة جتهيزات

 
  الترخيص حائز 6.2

  .هذاموضوع اإلعالن عن املنافسة  كل فائز بالصفقة

 
 (Réseau GMPCS)  ترخيص النظام العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصية شبكة حائز 7.2

  .املشرتكني املوصولة �ا التحتية املستغلة من صاحب الرتخيص (القطاع الفضائي واحملطة احملورية) ومطارف جمموعة البنيات

  .عموميني تغلي اتصاالتعند االقتضاء أن تستعمل خطوطا مستأجرة من مس وميكن هلذه الشبكة

 
  لنظام عالمي متنقل لالتصاالت الشخصية مشغل وطني 8.2

(Opérateur national de système GMPCS)  
 

  : فيه الصفات التالية كل شخص معنوي تتوفر

  أرضية (حمطة حمورية) فوق الرتاب الوطين ، ن يتوفر على حمطة -

  ، تدبري االشرتاكات والفوترة واستخالص املستحقاتتسويق مطارف الولوج وبيع و  أن يكون على عاتقه -

  .املناسبة للخدمات اليت يقوم بتسويقها الراديو كهربائية باستعمال امللك العمومي وخاصة الرتددات أن يتوفر على إذن -

 
  االتصاالت الشخصية بواسطة األقمار الصناعية مشغل خدمة 9.2

(Opérateur de service de communications personnelles par satellites)  

 
  : فيه الصفات التالية كل شخص معنوي تتوفر

  .املستحقات تسويق مطارف الولوج وبيع وتدبري االشرتاكات والفوترة واستخالص ن يكون على عاتقهأ -

  .يقوم بتسويقها باستعمال امللك العمومي وخاصة الرتددات الراديو كهربائية املناسبة للخدمات اليت أن يتوفر على إذن -

  

  GMPCS  مي للنظام العالمي المتنقل لالتصاالت الشخصيةلعا مشغل 10.2

(Opérateur global de système GMPCS)  
  .العمليات على مستوى جمموع كوكبات األقمار الصناعية الكيان املسؤول عن

  

  

  



  (Abonné)  مشترك 11.2

، يف إطار العقد "AL HOURRIA TELECOMS.A يستفيد من خدمات شبكة " كل شخص مادي أو معنوي

  .الباطن األخري أو مع شركة تسويق هلذه اخلدمات، وفق نظام تعاقد من املربم مع هذا

  

  (Usagers visiteurs)  زوار مستعملون 12.2

اململكة املغربية للعموم ب مشرتكي صاحب الرتخيص واملشرتكني يف الشبكات الراديو كهربائية األرضية املفتوحة زبناء آخرون من غري

  .وراغبون يف استعمال شبكته ، يتوفرون على أجهزة متالئمة مع نظام صاحب الرتخيص

 
  (Usagers itinérants)  متجولون مستعملون 13.2

الراديو األرضية  املستفيدين الزوار واملشرتكني لدى صاحب الرتخيص ، هلم اشرتاك يف شبكات االتصاالت زبناء آخرون من غري

  .جتوال مع صاحب الرتخيص ية الرقمية املستغلة من طرف املشغلني الذين أبرموا عقودالعموم

 
  (Jour ouvrable)  يوم عمل 14.2

  .عامة ، ماعدا أيام السبت واألحد ، تكون فيه اإلدارات واألبناك املغربية مفتوحة بصفة يوم من أيام األسبوع

 
 : 3 المادة

  المرجعية النصوص

 
التشريعية  املقتضياتطبقا �موع  " AL HOURRIA TELECOM S.Aلشركة " خولرخيص المالتجيب تنفيذ  1.3

، خاصة منها ما هو منصوص عليه أو حمال إليه يف املغريب و الدويلاجلاري �ا العمل على املستويني  املعايريوفقا و التنظيمية و 

  و كذا النصوص التالية:دفرت التحمالت هذا 

 
ربيع  2بتاريخ  ، 1-97-162، املتعلق بالربيد واملواصالت ، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  24-96القانون رقم  -

  ).1997أغسطس  7( 1418اآلخر 

لشبكات  ) املتعلق بالربط البيين1998فرباير  25( 1418من شوال  27، الصادر يف 2-97-1025 املرسوم رقم -

 .املواصالت

الستغالل  ) املتعلق بالشروط العامة1998فرباير  25( 1418من شوال  27يف  الصادر ،2-97-1026 رقماملرسوم  -

  .الشبكات العامة للمواصالت

 ) املتعلق بشروط توفري شبكة1998فرباير  25( 1418من شوال  27، الصادر يف 2-97-1027 املرسوم رقم -

  .مفتوحة للمواصالت

باإلجراءات المتبعة تعلق المت )2005يوليو  13( 1426جمادى اآلخرة  6 الصادر في 2-05-772مرسوم رقم ال -

لمنافسة و عمليات التركيز قواعد اأمام الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت في ما يتعلق بالنزاعات و الممارسات المنافية ل

 االقتصادي.



األتاوى عن ) بتحديد 1998فبراير  25(  1418من شوال  27الصادر في  310.98قرار وزير المواصالت رقم  -

   تتميمه.وقع تغييره و تعيين الترددات الراديوكهربائية كما 

  

، فإن  أحد من مقتضيات دفرت التحمالت مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية املشار إليها يف حالة تناقض 2.3

  .األسبقية تكون هلذه األخرية

 
 : 4 المادة

  الترخيص موضوع

 
بإقامة واستغالل شبكة عامة لالتصال عرب  AL HOURRIA TELECOM S.A املخول ل يتعلق الرتخيص 1.4

والنصوص التنظيمية اجلاري �ا  ، مع احرتام املبادئ املقررة والشروط اليت حتددها القوانني GMPCS الصناعية من نوع األقمار

  هذا العمل واملنصوص عليها يف دفرت التحمالت

. 
  : يفالرتخيص تنحصر  إن اخلدمات موضوع هذا

  تفاهلا  -

  . إرسال املعطيات -

 
، يف نطاق شبكتها ، تبقى حرة يف تسويق جمموع خدما�ا خارج  AL HOURRIA TELECOM S.Aغري أن 

  .الوطين الرتاب

 
، احرتاما منها للمبادئ األساسية  AL HOURRIA TELECOM S.A، جيب على  على وجه اخلصوص 2.4

  : واملساواة والتكيفية لالستمرارية

 
  :بتوفري خدمات االتصاالت من بداية احملطات املتنقلة إىل وصوهلا وذلك أن تقوم 1.2.4

 
  شبكتها ، أ) مع كل مشرتك يف

 (Réseau Téléphonique Commuté Public/RTCP)الشبكة اهلاتفية العامة املبدلة ب) ومع كل مشرتك يف

  باملغرب وباخلارج ،

  ل باملغرب وباخلارج ،شبكات اهلاتف املتنق ج) ومع كل مشرتك يف

  

  ، حبيازة وصيانة وجتديد معدات شبكتها وفقا للمعايري الدولية الراهنة واملستقبلية أن تقوم 2.2.4

 
  .مبراقبة شبكتها لضمان سريها العادي واملستمر أن تقوم 3.2.4

  

  



  

 :  5 المادة

  الترخيص حيز التنفيذ ومدته وتجديده دخول

 
القانونية اجلاري �ا  التحمالت هذا مبقتضى مرسوم ("مرسوم التخويل") يصدر طبقا للنصوصموضوع دفرت  يسلم الرتخيص 1.5

  .التنفيذ العمل. ويعتمد تاريخ هذا املرسوم بداية دخول الرتخيص حيز

 
  : االفتتاح التجاري ألداء اخلدمات داخل أجل جيب أن يتم 2.5

لالتصاالت  الة تسليمه ملشغل خدمات النظام العاملي املتنقلدخول الرتخيص حيز التنفيذ، يف خ ) أشهر بعد4أربعة ( - 

  ، GMPCS الشخصية

 لالتصاالت الشخصية بعد دخول الرتخيص حيز التنفيذ ، يف حالة تسليمه ملشغل وطين للنظام العاملي املتنقل ) أشهر8مثانية ( -

GMPCS. 

  املواصالت بالتاريخ الفعلي لبدايةإخبار الوكالة الوطنية لتقنني AL HOURRIA TELECOM S.Aويتعني على 

  .تسويق خدما�ا

 
  : بإقامة واستغالل الشبكة العامة موضوع دفرت التحمالت هذا ملدة مينح الرتخيص 3.5

تسليمه ملشغل  أعاله ، يف حالة 1.5ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، كما هو حمدد يف املادة  ) سنوات5مخس ( -

  ، GMPCS املتنقل لالتصاالت الشخصية خدمات النظام العاملي

لالتصاالت  حصري بالنسبة خلدمات االتصاالت عرب األقمار الصناعية من نوع النظام العاملي املتنقل وال مينح أي امتياز

عن عروض للمنافسة  وقت،يف أي  اإلعالن، يف إطار اإلعالن عن املنافسة هذا. وحتتفظ احلكومة حبق GMPCS الشخصية

  .االتصاالت عرب األقمار الصناعية سليم تراخيص استغالل خدماتمن أجل ت

) 6لدى الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، ستة ( AL HOURRIA TELECOM S.A بطلب تودعه 4.5

س تتجاوز كل واحدة منها مخ األقل قبل تاريخ انتهاء مدة صالحية الرتخيص ، ميكن جتديد هذا األخري ملدد إضافية ال أشهر على

  .) سنوات5(

بتوصية من الوكالة  مرسوم،حيث يتم مبوجب  للمنافسة،الرتخيص موضوع دفرت التحمالت هذا إلجراءات دعوة  وال خيضع جتديد

  .مصحوبا بتعديالت للشروط الواردة يف دفرت التحمالت هذا يكون جتديد الرتخيص االقتضاء،الوطنية لتقنني املواصالت. وعند 

 إخالال فادحا بتنفيذ التزاما�ا  AL HOURRIA TELECOM S.Aد إذا ما أخلت التجدي وميكن رفض طلب

  .الرفض أي حق يف التعويض عن الضرر احملددة يف دفرت التحمالت أثناء حقبة الرتخيص األصلية أو املمددة. وال يعطي هذا

 
 : 6 المادة

  الترخيص طبيعة

 
  .موضوع دفرت التحمالت هذا شخصيا يكون الرتخيص 1.6



املشار  24-96 من القانون 12هذا الرتخيص لفائدة الغري إال طبقا للشروط املنصوص عليها يف املادة  ال ميكن تفويت 2.6

  .إليه أعاله

 : 7 المادة

  والترخيص والمساهمات AL HOURRIA TELECOM S.A القانوني ل الشكل

 
  .الصفة حتتفظ �ذهشكل شركة خاضعة للقانون املغريب و   AL HOURRIA TELECOM S.Aتتخذ 1.7

 AL HOURRIA TELECOMالوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بكل تعديل لتوزيع مسامهة  جيب إخطار 2.7

S.A.  

  :إذن مسبق من الوكالة الوطنية لتقنني للمواصالت يف حالة جيب احلصول على 3.7

هو حمدد يف امللحق  ، كما AL HOURRIA TELECOMS.Aمن توزيع مسامهة  5يفوق  إضفاء أي تعديل )أ(

1،  

 ALتصويت  حائز لرتخيص باستغالل شبكات عامة لالتصاالت باملغرب باملسامهة يف رأمسال ويف حقوق قيام مشغل ما )ب(

HOURRIA TELECOM S.A  أو يف أحدمها ؛  

 باملسامهة يف رأمسال ويف حقوق تصويت مشغل ما لشبكات عامة  AL HOURRIA TELECOM S.Aج) قيام (

  .االت باملغرب أو يف أحدمهالالتص

  

 : 8 المادة

  الدولية والتعاون الدولي االلتزامات

 
أن حترتم االتفاقيات واملعاهدات الدولية يف جمال   AL HOURRIA TELECOM S.Aجيب على  1.8

ية لالتصاالت أو اجلهو  وخاصة منها اتفاقيات وأنظمة ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات احملدودة االتصاالت

  .املنضمة إليها اململكة املغربية

 .بالتدابري اليت تتخذها يف هذا الشأن السلطة احلكومية املكلفة باالتصاالت وكذا الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت وعليها أن خترب

 باملشاركة يف املنظمات الدولية املعنية باالتصاالت عامة AL HOURRIA TELECOM S.A يسمح ل 2.8

  .واالتصاالت عرب األقمار الصناعية على وجه اخلصوص

املواصالت ، مستغال معرتفا به  قبل السلطة احلكومية املشار إليها أعاله وباقرتاح من الوكالة الوطنية لتقنني كما ميكن إعال�ا من

  .لالتصاالت لدى االحتاد الدويل

  

  الثاني الباب

  إقامة الشبكة واستغاللها شروط

 
 : 9 المادة

  إقامة الشبكة شروط



 
  ومواصفات المعدات والمنشآت الراديو كهربائية معايير 1.9

أن تسهر على أن تكون املعدات املوصلة بشبكتها قد خضعت   AL HOURRIA TELECOM S.Aجيب على 

 24-96ون رقم القان من 16و 15قبل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، وذلك طبقا ألحكام املادتني  ملوافقة مسبقة من

  .العمل املشار إليه أعاله وملقتضيات النصوص التنظيمية اجلاري �ا

أن تعرتض على ربط معدات طرفية بشبكتها إذا كانت هذه  AL HOURRIA TELECOM S.A وال جيوز ل

  .العمل خضعت للموافقة وفق الشروط احملددة يف النصوص التنظيمية اجلاري �ا املعدات قد

  

  لتحتية للشبكةا البنيات 2.9

  الهندسية للشبكة البنية 1.2.9 

الشخصية ، كما هو حمدد  األقمار الصناعية املستعمل هو شبكة من نوع النظام العاملي املتنقل لالتصاالت نظام االتصاالت عرب

  .أعاله 2يف املادة 

  .حمورية) فوق الرتاب الوطين م املراقبة (حمطةفوترة الشبكة مقاما فوق الرتاب الوطين. كما ميكن أيضا إقامة نظا جيب أن يكون نظام

  (Station HUB)  المحورية المحطة 2.2.9 

بأن حتدث ، عند االقتضاء ، البنيات التحتية الضرورية إلقامة  AL HOURRIA TELECOM S.A يؤذن ل

  .للفوترة ونظام للمراقبة واإلشراف ماألرضية اخلاصة ، والسيما اهلوائيات ونظام إدارة الشبكة. ويتكون هذا األخري من نظا حمطتها

  باألقمار الصناعية نظام 3.2.9

حيصل عند التنسيق  األقمار الصناعية املستعمل نظاما متناسقا على مستوى االحتاد الدويل للمواصالت وأن جيب أن يكون نظام

  .على موافقة مسبقة من اإلدارة املغربية

  .اليت يوفرها ت بتطور املواصفات التقنية لنظام األقمار الصناعية وبالسعةالوطنية لتقنني املواصال وجيب إخطار الوكالة

  اإلرسال الخاصة وصالت 4.2.9

أن تقيم وصالت سلكية أو راديو كهربائية أو مها معا ، خاصة منها  AL HOURRIA TELECOM S.A جيوز ل

  : صالت اإلرسال حصرا بنيبواسطة احلزم اهلرتزية ، شريطة توفر الرتددات ، وذلك لتوفري و  الوصالت

  املقامة على الرتاب املغريب ، معدات شبكتها  -

آخرين لشبكات  املقامة على الرتاب املغريب ونقط الربط البيين على الرتاب املغريب مع شبكات مستغلني ومعدات شبكتها -

  .االتصال العامة باملغرب

  

  البنيات التحتية استئجار 5.2.9

أن تستأجر من الغري وصالت أو بنيات حتتية  AL HOURRIA TELECOM S.A املغرب كما جيوز لتسيام

  .معدا�ا وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري �ا العمل لتأمني ربط مباشر بني

اإلرسالية من إجراءات  الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، على سبيل اإلخبار ، مبا يعتمده الستئجار الطاقة وجيب عليها إبالغ

  .ة ومالية قبل مباشر�اتقني

  



  الترددات 3.9

  استعمال الترددات شروط1.3.9

�ا العمل وحسب توفر  لتقنني املواصالت بتعيني الرتددات يف خمتلف األشرطة وفقا للنصوص التنظيمية اجلاري تقوم الوكالة الوطنية

  .الطيف

 .مناطق حمددة اإلشعاع على جمموع الرتاب الوطين أوأن تفرض ، عند الضرورة ، شروط تغطية وحدود طاقة  وميكن للوكالة أيضا

 بإطالعها على خمطط  AL HOURRIA TELECOM S.Aالوطنية لتقنني املواصالت ، تقوم  وبطلب من الوكالة

  .استعماهلا ألشرطة الرتددات املخصصة هلا

  التداخالت 2.3.9

 AL HOURRIA TELECOMS.Aلى معاينة يف الرتددات املعينة باملغرب ، جيب ع يف حالة حدوث تدخالت

  .النصوص التنظيمية اجلاري �ا العمل احرتام

 
  البيني الربط 4.9

من   AL HOURRIA TELECOM S.Aاملشار إليه أعاله ، تستفيد  24-96القانون  من 11تطبيقا للمادة 

الربط البيين الطلبات اليت  دماتبني شبكتها وشبكات مستغلي الشبكات العامة لالتصاالت. ويليب املستغلون موفرو خ حق الربط

  .AL HOURRIA TELECOM S.Aتتقدم �ا 

إطار احرتام دفاتر التحمالت  التقنية واملالية واإلدارية يف عقود متفاوض بشأ�ا بكامل احلرية بني املستغلني يف ويتم حتديد الشروط

  .اخلاصة بكل واحد منهم

املشار إليه  2-97-1025النزاعات املتعلقة �ا وفقا ألحكام املرسوم  وعقود الربط البيين وكذلك كما تتم معاجلة طلبات

  .أعاله

  

  الترقيم مجموعات 5.9 

 ، ستضع الوكالة الوطنية لتقنني املوصالت رهن إشارته األرقام AL HOURRIA TELECOM S.Aحسب حاجة 

  .الضرورية لتوفري خدما�ا اخلاضعة لرتخيص

ن تطلب كتابة من الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت أن ختصص أ AL HOURRIA TELECOM S.A وميكن ل

  .جديدة لتلبية حاجيات خدما�ا ، وجيب أن يكون طلبها معلال هلا أرقاما

الوطنية لتقنني املواصالت  األرقام اإلضافية ال تتطلب مراجعة جذرية ملخططات الرتقيم املوجودة فإن الوكالة وحيث أن طلبات

  .أشهر ل أجل ال يتعدى ثالثةتتوىل دراستها داخ

  

  التجهيزات األمالك العامة أو الخاصة للدولة من أجل إقامة استعمال 6.9 

  التجهيزات إقامة 1.6.9 

احلق يف إجناز األشغال الضرورية الستغالل ومتديد شبكتها. وتتعهد   AL HOURRIA TELECOM S.Aمتتلك 

اجلاري �ا العمل ، خاصة منها ما يتعلق  يع املقتضيات التشريعية والتنظيميةإنشاء التجهيزات أو أشغال معينة باحرتام مج عند

  .البيئة بإعداد الرتاب الوطين ومحاية



  وضع البنيات التحتية رهن اإلشارة 2.6.9

، تستفيد هلتطبيقالنصوص المتخذة و تتميمه و  وقع تغييرهكما   24-96من القانون رقم  ةمكرر ال 22ألحكام المادة طبقا 

« AL HOURRIA TELECOM S.A »  ،إلى منشآت الهندسة المدنية و و ال سيمامن الحق في الولوج ،

للقانون العام و ذوو امتيازات  الخاضعون المسالك و القنوات و النقط المرتفعة التي قد يتوفر عليها األشخاص المعنويون

  المرافق العامة و متعهدو الشبكات العامة للمواصالت.

عقود تجارية و تقنية  هذا البنداالتفاقات المتعلقة باإلنشاء المشترك و باقتسام المنشآت المشار إليها في يبرم في شأن 

تفصل الوكالة و . توقيعهاترسل هذه العقود إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت مباشرة بعد و بين األطراف المعنية. 

  بها. الوطنية لتقنين المواصالت في النزاعات المتعلقة

  

  التغطية منطقة7.9

  .الوطين جمموع الرتاب  AL HOURRIA TELECOM S.Aاجلغرافية للخدمات اليت توفرها شبكة  تشمل التغطية

 
  : 10 المادة

  استغالل الخدمة شروط

 
 2-97-1026 واملرسوم رقم 24- 96وتأمني شروط استغالل اخلدمة ، طبقا ملقتضيات القانون رقم  جيب أن يتم توفري

  .أعاله 2.5أن يكون داخل األجل املبني يف املادة  ار إليهما أعاله ، وذلك ابتداء من االفتتاح التجاري للخدمة والذي جيباملش

 
  الخدمة واستمراريتها ديمومة1.10

 باختاذ التدابري الضرورية لتأمني سري منتظم ودائم لتجهيزات شبكتها  AL HOURRIA TELECOM S.Aتتعهد 

والبشرية الكفيلة مبواجهة أخطر العواقب الناجتة  وجيب عليها أن تقوم يف أحسن اآلجال بتسخري الوسائل التقنيةوتوفري محايتها. 

  .تدمريها عن خلل هذه التجهيزات أو تعطيلها أو

 AL HOURRIA" االستمرارية ، وباستثناء ظروف قاهرة مثبتة قانونا ، فال جيوز ليسام املغرب واحرتاما ملبدإ

TELECOM S.A"  لتقنني  أن يوقف توفري خدمة االتصاالت دون أن حيصل على إذن مسبق من الوكالة الوطنية

  .املواصالت

  الخدمة جودة 2.10

بتسخري كل الوسائل للوصول خبدما�ا إىل مستويات جودة تضاهي   AL HOURRIA TELECOM S.Aتتعهد 

  .آخر ف إىلالدولية ، خاصة منها نسبة الشغور ونسب اخلطإ من طر  املقاييس

وسبعة أيام  )س24س/24استمرارية اخلدمات موضوع دفرت التحمالت طيلة أربع وعشرين ساعة يف اليوم ( جيب أن تضمن و -

  .معللة ) ، ماعدا يف حالة ضرورة متليها متطلبات تقنية7/7يف األسبوع (

  .املوجودة التجهيزات التحتية املنشأة مرنة وتتيح امتدادات الشبكة دون تشويش وجيب أن تكون البنية

 وعلى هذه  .AL HOURRIA TELECOM S.Aالوطنية لتقنني املواصالت أن تقوم مبراقبات لدى  وجيوز للوكالة

  .الغرض األخرية أن تضع رهن إشارة الوكالة املذكورة الوسائل الالزمة هلذا



 
  المكالمات سرية وأمن 3.10

كفيلة بضمان سرية املعلومات املتوفرة لديها بشأن مجيع التدابري ال  AL HOURRIA TELECOM S.Aتتخذ 

العام وصالحيات السلطة القضائية  زبنائها ، على أن تراعى يف ذلك األحكام املتعلقة مبتطلبات الدفاع الوطين واألمن متوضع

  .العمل والنصوص التنظيمية اجلاري �ا

 بأن خترب أعوا�ا بالتزاما�م وبالعقوبات اليت يتعرضون هلا يف حالة عدم  AL HOURRIA TELECOM S.Aوتلزم 

  .احرتامهم لسرية املكاملات

 بإخبار مشرتكيها عندما تكون شبكتها غري متوفرة على الشروط  AL HOURRIA TELECOM S.Aكما تلزم 

  .الضرورية للسرية

  .املكاملات تضاء ، تدعيم أمنباخلدمات املتوفرة اليت تتيح ، عند االق كما خترب زبنائها

  

  AL HOURRIA TELECOMS.Aاالسمية عن زبناء  المعلومات 1.3.10

 التدابري الكفيلة حبماية وسرية املعطيات االمسية اليت تتوفر عليها أو  AL HOURRIA TELECOM S.Aتتخذ 

  .نظيمية اجلاري �ا العملوالت تعاجلها أو تدو�ا يف وحدة تعريف املشرتكني ، وذلك طبقا للنصوص التشريعية

  : مشرتك موضوع تعريف مدقق يشمل على وجه اخلصوص العناصر التالية وجيب أن يكون كل زبون

  واللقب االسم -

  العنوان و - 

  .تعريف رمسية ونسخة مصورة لبطاقة -

  .التعريف عند طلب االشرتاك وجيب أن يتم هذا

  الحياد 2.3.10

  .شبكتها اد خدمتها جتاه مضمون املعلومات املنقولة علىحي  AL HOURRIA TELECOM S.Aتضمن 

وهلذا الغرض ، تقدم  .التدابري الالزمة لضمان حياد مستخدميها جتاه مضمون اإلرساليات املنقولة على شبكتها وتتعهد باختاذ كافة

  .سالمتها الرتتيبات املفيدة لضمان اخلدمة دون تفضيل كيفما كانت طبيعة اإلرساليات املنقولة ، وتتخذ

  

  

  الوطني واألمن العام وامتيازات السلطة القضائية الدفاع 4.10 

 باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتطبيق األحكام اليت يقتضيها كل من  AL HOURRIA TELECOM S.Aتلزم 

لتنظيمية اجلاري �ا التشريعية وا الدفاع الوطين واألمن العام وصالحيات السلطة القضائية كما هو منصوص عليها يف النصوص

 : الضرورية لذلك يف منشآ�ا. وعليه ، فهي تلزم على وجه اخلصوص مبا يلي العمل. كما يتعني عليها حتمل نفقات إدراج املعدات

  لتجهيزا�ا ؛ ضمان السري املنتظم  -

أعطاب منشآ�ا  واقب املرتتبة علىأحسن اآلجال ، باستخدام الوسائل التقنية والبشرية لتفادي أوخم الع ضمان القيام ، داخل  -

  أو تعطيلها أو إتالفها ؛

  العمل ؛ حاجيات الدفاع الوطين واألمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري �ا التمكن من تلبية  -



 AL HOURRIA TELECOMاملختصة من الوسائل الضرورية للقيام مبهامها. وعليه ، فإن  متكني السلطات  -

S.A لتقنني املواصالت ؛ تلتزم بتنفيذ تعليمات كل من السلطات القضائية والعسكرية واألمنية والوكالة الوطنية  

وتأمر بوقف البث  ضرورة ملحة ، تنفيذ تعليمات السلطات العمومية اليت تفرض قطع اخلدمة جزئيا أو كليا يف حالة أزمة أو  -

 AL HOURRIA TELECOMالعمل. ويتعني على  لتنظيمية اجلاري �االراديو كهربائي ، وفقا للنصوص التشريعية وا

S.A  الوصالت املتعلقة خصوصا مبصاحل الدولة واهليآت املكلفة مبهمة ذات مصلحة عامة أو احرتام ترتيب األولوليات يف إعادة 

  مسامهة يف مهام الدفاع واألمن العام ؛

باتفاقية مربمة مع  خمصصة لألمن العام ، وفق األساليب التقنية احملددةوصالت مدروسة بكيفية خاصة أو  التمكن من إقامة  -

  مصاحل الدولة املعنية ؛

باإلسعافات املستعجلة  املخططات اخلاصة باإلسعافات املستعجلة واملوضوعة دوريا بتشاور مع اهليآت املكلفة إعداد وتنفيذ  -

  والسلطات احمللية ؛

أنظمة االتصاالت على  كالة الوطنية لتقنني املواصالت ، إىل اهليآت املعنية بقضايا محاية وأمنبطلب من الو  تقدمي مساعدا�ا ،  -

  .النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري �ا العمل املستوى الوطين ، وذلك وفق األساليب احملددة أو املقررة مبقتضى

 
  والتشفير الترميز 5.10

للمقتضيات التشريعية والتنظيمية اجلاري �ا العمل ، أن ، وفقا  AL HOURRIA TELECOM S.A جيوز ل

الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت  خدمة للتشفري إلشاراته اخلاصة و/أو تقرتحها على مشرتكيها ، بشرط أن تضع رهن إشارة تتخذ

  .والشفرات أساليب فك الرموز

 
  : 11 المادة

  االستغالل التجاري شروط

 
  ويقاألسعار والتس حرية1.11

  : من  AL HOURRIA TELECOM S.Aتستفيد 

  اخلدمات املقدمة ملشرتكيها ؛ حرية حتديد أسعار  -

  للفوترة الذي قد يشمل ختفيضات حسب احلجم ؛ حرية النظام العام  -

  .التسويق حرية سياسة  -

 احرتام على  AL HOURRIA TELECOM S.Aالتعاقدية مع مقاوليها من الباطن، تسهر  ويف إطار عالقا�ا

  : تعهدات هؤالء يف ما خيص

  واملعاملة ؛ املساواة يف الولوج  -

  ؛ AL HOURRIA TELECOM S.Aاليت تنشرها  البنية التعريفية  -

  .املعلومات املتوفرة عن املستعملني احرتام سرية  -

  .لزبنائها تبقى مسؤولة عن تقدمي اخلدمة  AL HOURRIA TELECOM S.Aفإن  ويف مجيع احلاالت،

  

  الفوترة 2.11



منها وكذا النظام  لتقنني املواصالت أن تقوم يف أي وقت من األوقات بفحص جمموع معدات التسعري أو جزء جيوز للوكالة الوطنية

  .املستعملة يف تسعري خدمات االتصاالت املعلومايت واألساليب العملية وجذاذات املعطيات ووثائق احملاسبة

  

  التعريفات إشهار 3.11

  .خدما�ا بإخبار العموم بتعريفا�ا وبالشروط العامة لتقدمي  AL HOURRIA TELECOM S.Aتلزم 

إصالح كل معد طريف  بإشهار أسعار توفري أي نوع من اخلدمات أو ما يستلزمه ربط أو صيانة أو توفيق أو كما أ�ا ملزمة

  .موصول بشبكتها

  : ةإشهار التعريفات وفق الشروط التالي وجيب أن تنجز نشرة

 .ابتداء العمل بأي تغيري مرتقب ) يوما على األقل قبل30النشرة إىل الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ثالثني ( رسل نسخة منت -

 تعديل كل غييرت « AL HOURRIA TELECOMS.A » تطلب منالوطنية لتقنيين المواصالت أن  ويجوز للوكالة

و مبدأ  النزيهةالمنافسة  ال تحترم على الخصوص قواعد عديالتأن تلك الت خدماتها أو شروط بيعها متى تبين ةفي تعريف

كما يتعين تبريرها، بطلب من الوكالة، بالنظر إلى عناصر التكلفة المتعلقة . توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصالت

  بها.

أو نقطة بيع  تجارية العموم في كل وكالة رةرهن إشامكن اإلطالع عليها بحرية، يالتي النشرة النهائية ،  توضع نسخة من -

  .لمقاول من الباطن مكلف بتسويق تلك الخدمات

 .بطلبها من النشرة النهائية أو مقتطعات مالئمة منها إىل كل شخص يقوم تسلم أو تبعث نسخة -

  .التنفيذ حيز على األسعار ، يتعني اإلشارة بوضوح إىل األسعار اجلديدة وإىل تاريخ دخوهلا وكلما طرأ تعديل

  

  المحاسبة مسك  4.11

المشار إليه  2-97-1026من المرسوم رقم  4أحكام المادة ب « AL HOURRIA TELECOMS.A » تلتزم

  و تدقيقها. تحليليةال تهامحاسب بمسك فيما يتعلقأعاله 

 
  المستفيدين الزوار أو المتجولين استقبال 5.11

  المستفيدين الزوار استقبال 1.5.11

أن تعقد اتفاقات خاصة (اتفاقات التجول الوطين) مع مستغلني  AL HOURRIA TELECOM S.A جيوز ل

  .شبكات كل واحد منهم راديو كهربائية مفتوحة للعموم باململكة املغربية ، بشأن أساليب استقبال زبناء على آخرين لشبكات

جبواب من هذه  موافقة عليها. ويف حالة عدم التوصلمسبقا على الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت لل وتعرض هذه االتفاقات

  .األخري يعترب مصادقا عليه الوكالة داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ اإلشعار باالتفاق ، فإن هذا

  .االتفاقات حبرية ما بني املستغلني املعنيني ويتم التفاوض حول هذه

 موع مشرتكيها باملناطق اليت تشملهاأن خترب بصفة دورية جم  AL HOURRIA TELECOM S.Aوجيب على 

  .اتفاقات التجول الوطين اليت تربمها

 
  المستعملين المتجولين استقبال 2.5.11



أن تستقبل على شبكتها املستعملني املتجولني للمستغلني الذين  AL HOURRIA TELECOM S.A جيوز ل

  .)اتفاقات (اتفاقات التجوال أبرمت معهم

الشبكات الراديو كهربائية  لى وجه اخلصوص شروط التسعرية والفوترة اليت يتمكن �ا املشرتكون يفالتجوال ع وحتدد اتفاقات

  .وكذلك العكس  AL HOURRIA TELECOM S.Aاألجنبية على الرتاب املغريب من النفاذ إىل شبكة 

تفرض إعادة  كن هلذه األخرية أنمسبقا على الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت للمصادقة عليها. ومي وتعرض هذه االتفاقات

  .النصوص التشريعية والتنظيمية التفاوض بشأ�ا أو فسخها بقرار معلل مىت كانت غري مطابقة ملقتضيات

  

  النفاذية 6.11 

شبكتها   AL HOURRIA TELECOM S.Aجلميع من يطلبو�ا. وهلذه الغاية ، تنظم  تكون اخلدمة مفتوحة

  .مناسب لب يقع يف منطقة التغطية وذلك يف أجلميكنها من تلبية أي ط على حنو

 .الرتخيص حيز التنفيذ ) أشهر بداية من تاريخ دخول8) أيام بعد انصرام مدة مثانية (7األجل املذكور سبعة( وال جيوز أن يتعدى

أن تقدم خدما�ا لزبناء من نفس شبكة املشرتكني خارج الرتاب  AL HOURRIA TELECOM S.A وجيوز ل

 AL HOURRIAمشرتكني لدى  هذه احلالة ، وخالل مدة مقامهم باململكة املغربية ، يعترب هؤالء الزبناء مبثابة ويفالوطين. 

TELECOM S.A الواجبات ، هلم نفس احلقوق وعليهم نفس.  

  

  

  معاملة المستعملين التساوي في 7.11

وأن يتم ولوجهم  يعامل املستعملون بكيفية متساوية املشار إليه أعاله ، جيب أن 24-96من القانون  7 طبقا ملقتضيات املادة

  .تفضيل إىل الشبكة طبقا لشروط املوضوعية والشفافية وبدون

بكيفية جتنب أي تفضيل يقوم  تعريفات الربط واالشرتاك واملكاملات مببدإ املساواة يف معاملة املستعملني وأن حتدد وجيب التقيد يف

  .خاصة على أساس املوقع اجلغرايف

على العموم إىل مراقبة  « AL HOURRIA TELECOM S.A »مناذج العقود املقرتحة من طرف  ختضعجيب أن  و

  : العناصر التالية خصوص،على الالتي تتأكد من أن العقد يبين بوضوح ودقة، الوطنية لتقنني املواصالت  الوكالة

ة خدمات خدمات وطبيعالير و آجال توف « AL HOURRIA TELECOM S.A»من قبل  الخدمات المعروضة -

  ؛الصيانة

  الدنيا إلبرام العقد و شروط تجديده ؛ المدة التعاقدية -

والتعويضات المالية أو التجارية التي تدفعها  « AL HOURRIA TELECOM S.A » خدمات التزامات جودة -

  ؛المذكورة اإلخالل بااللتزامات هذه األخيرة في حالة

حالة عدم  في األداء وشروط توقيف الخدمة ، بعد اإلنذار ، في أخيرستعمل في حالة التيتحملها الم التي غراماتال -

 AL HOURRIA » بسببالمستعمل في حالة ضرر يلحقه  توفر عليهاي إجراءات الطعن التي - ؛ءاألدا

TELECOM S.A ».  

 



 
  الثالث الباب

  في المهام العامة التي تقوم بها الدولة المساهمة

  

  ترام البيئة: اح12المادة 

يجب أن تقام البنيات التحتية في دائرة احترام البيئة و القيمة الجمالية لألماكن و وفق الشروط األقل ضررا بالنسبة للملك 

  العام و لألمالك الخاصة.

األشغال المنجزة على الطريق العام و الالزمة إلقامة البنيات  « AL HOURRIA TELECOM S.A »و تتحمل 

  وفق األنظمة و المتطلبات التقنية المعمول بها في ما يخص الطرق. ذه األشغاله كورة و يجب إنجازالتحتية المذ 

  

  13 المادة

  في ميدان المواصالت المعايير و توحيدفي البحث والتكوين  المساهمة

 
 انويس « AL HOURRIA TELECOM S.A » تساهم، و تتميمه وقع تغييرهكما   24-96القانون رقم  ألحكام تطبيقا

  .البحث والتكوينفي تمويل برامج 

 
  يحدد المبلغ السنوي لهذه المساهمة في:

  المعايير؛ برسم التكوين و توحيد « AL HOURRIA TELECOM S.A »%) من رقم معامالت  0.75(نسبة  -

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

  

  التنظيمية الجاري بها العمل. التشريعية و للنصوص وفقا و إنجازها تمويل هذه البرامجيتم 

  

  14  المادة

  في مهام وتحمالت الخدمة األساسية المساهمة

 
% من  2حدود  في مهام الخدمة األساسية تمويل في ، سنويا،« AL HOURRIA TELECOM S.A » تساهم

  .التنظيمية الجاري بها العمل التشريعية و وفقا للنصوصو ذلك  رقم معامالتها

  : 15 دةالما

  أداء المساهمات في المهام العامة للدولة كيفية

 
  نسخت هذه المادة.

  الرابع الباب

  المالي واإلتاوى المقابل

  



  : 16 المادة

  المالي المقابل

 
 AL HOURRIA TELECOMاملشار إليه أعاله ، ختضع  24-96من القانون رقم  10 تطبيقا للمادة 1.16

S.A الرسوم.  حتسابدرهم دون ا (300.000) ثالمثائة ألف يف همبلغ حيدد مقابل مايل ألداء  

  

 AL HOURRIAإشعار  املقابل املايل نقدا وبالكامل يف اخلمسة أيام عمل التالية لتاريخ يؤدى مبلغ 2.16

TELECOM S.A  الرتخيص بالقرار الرمسي بتخويل.  

لتقنني املواصالت شيكا بنكيا قابال للصرف يف املغرب وصادرا عن  املقابل املايل بتسليم املدير العام للوكالة الوطنية ويتم أداء مبلغ

  .للمملكة العام اخلازنيف املغرب ، باملبلغ املذكور أعاله وألمر  مؤسسة بنكية معتمدة

 
 .القانون أداء املقابل املايل يف األجل احملدد يف هذه املادة ، فإنه يتم سحب الرتخيص بقوة ويف حالة عدم 3.16

  

  : 17 المادة

  تعيين الترددات الراديو كهربائية أتاوى

 
 AL HOURRIA TELECOMالسالف الذكر ، تلزم  24-96من القانون رقم  9املادة  طبقا ألحكام 1.17

S.A إتاوة سنوية مقابل استعماله للرتددات املخصصة هلا بأداء.  

  

 AL HOURRIA TELECOM. وتربئ مبلغ هذه األتاوى وفقا للنصوص التنظيمية املعمول �ا ويتم حتديد 2.17

S.A  على أبعد تقدير بالنسبة للسنة السابقة يناير من كل سنة 31سنويا ذمتها إزاء الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت يوم.  

 
  .املشار إليه أعاله 24- 96مكرر من القانون رقم  38األتاوى املستحقة �ذا الرسم وفقا ألحكام املادة  ويتم حتصيل 3.17

 
  : 18 لمادةا

  ورسوم وضرائب أخرى أتاوى

 
لألحكام الضريبية اجلاري �ا العمل. وعليه ، جيب عليها أن تربئ   AL HOURRIA TELECOM S.Aختضع 

  .والتنظيمية اجلاري �ا العمل من مجيع الضرائب واحلقوق والرسوم واألتاوى املفروضة مبقتضى النصوص التشريعية ذمتها

 
  الخامس الباب

  AL HOURRIA TELECOM S.A  مسؤولية

  

  : 19 المادة



  العامة المسؤولية

 
مسؤولة عن حسن سري شبكتها وعن احرتام جمموع االلتزامات   AL HOURRIA TELECOM S.Aإن 

  .والتنظيمية يف دفرت التحمالت هذا وكذا عن التقيد باملبادئ واألحكام التشريعية املنصوص عليها

  

  : 20 المادة

  قبل شركات التأمينالمخاطر من  تغطية

 
مسؤوليتها املدنية واملهنية يف املخاطر املتعرض هلا مبوجب   AL HOURRIA TELECOM S.Aتؤمن  1.20

والتجهيزات يف طور اإلقامة ، وذلك بعقود  التحمالت هذا ، السيما عن األموال املرصدة للخدمات واملنشآت يف طور البناء دفرت

  .معتمدة التأمني مكتتبة لدى شركات تأمني

 
 .الصالحية الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت شهادات التأمني اليت تكون يف طور وتضع رهن إشارة 2.20

  

  : 21 المادة

  والمراقبة اإلخبار

 
بأن تضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت   AL HOURRIA TELECOM S.Aتلزم  1.21

املفروضة عليها مبقتضى النصوص التشريعية  ية والتجارية الضرورية للتأكد من احرتامها لاللتزاماتأو الوثائق املالية والتقن املعلومات

  .الرتخيص املخول هلا التنظيمية وكذا مبوجب دفرت التحمالت موضوع و

 
أن تقدم للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت كل شهر   AL HOURRIA TELECOM S.Aجيب على  2.21

  : ةالتالي املعلومات

  عند متم كل شهر ؛ أ) عدد االشرتاكات

  الشهرية ؛ ب) عدد النداءات

  .احلركة ج) معدل جمموع

 
يناير من   31على الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ، يف   AL HOURRIA TELECOM S.Aوتعرض  3.21

  ،  كل سنة

  .هذا على أبعد تقدير ، تقريرا مفصال حول تنفيذ دفرت التحمالت

  

 ، على النحو واآلجال احملددة مبقتضى النصوص التشريعية AL HOURRIA TELECOM S.Aم تلتز  4.21

  : الوطنية لتقنني املواصالت إىل الوكالة التاليةوالتنظيمية ومبوجب دفرت التحمالت هذا ، بتبليغ املعلومات 

  ؛ AL HOURRIA TELECOM S.Aوحقوق تصويت  أي تعديل يف رأمسال -



  املعروضة ؛ توصف �موع اخلدما -

  اخلدمة والشروط العامة ؛ تعريفات لتقدمي -

  األعمال ؛ معطيات احلركة ورقم -

  ؛ باالستعمال الكيفي والكمي للموارد املخولة وخاصة الرتددات واألرقام املعلومات املتعلقة -

  الحتساب املسامهات يف متويل اخلدمة األساسية ؛ املعلومات الالزمة -

بالنظر إىل اتفاقيات مترير  جبودة اخلدمة ، خاصة بالنظر إىل املؤشرات املالئمة اليت متكن من تقييمها وكذا ةاملعطيات املتعلق -

  ؛ احلركة املربمة مع مشغل مغريب أو أجنيب

  الربط البيين ؛ جمموع اتفاقيات -

  املشغل واملوزعني والباعة الصغار أو شركات التسويق ؛ العقود املربمة بني -

  امللك العام ؛ ت احتاللاتفاقيا -

  البنيات التحتية ؛ اتفاقيات تقسيم -

  اتفاقيات استئجار المقدرات؛ -

  املربمة مع الزبناء ؛ مناذج العقود -

  املشغلني ؛ متكن الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت من دراسة طلبات املصاحلة حلل نزاع بني كل معلومة ضرورية -

  دان أخرى ؛مشغلي بل العقود املربمة مع -

 AL بني توابع تيسام للتحقق من احرتام املساواة يف شروط املنافسة وخاصة االتفاقيات أو العقود املربمة كل معلومة ضرورية -

HOURRIA TELECOM S.A   والشركات املنتمية لنفس ا�موعة أو فروع أنشطةAL HOURRIA 

TELECOM S.A   هذا التحمالتاملختلفة عن تلك اليت تدخل يف حكم دفرت.  

  .به وثيقة منصوص عليها يف دفرت التحمالت هذا أو يف التشريع املعمول كل معلومة أخرى أو -

 
قانونيا من طرفها ، بتحريات  الوطنية صالحية القيام ، بواسطة أعوا�ا املوكلني هلذا الغرض أو أي شخص مؤهل وللوكالة 5.21

تتطلب تدخالت مباشرة أو وصل جتهيزات  تحريات اليتمبا يف ذلك ال  AL HOURRIA TELECOM S.Aلدى 

  .عليها يف القوانني والنصوص التنظيمية اجلاري �ا العمل خارجية مع شبكتها اخلاصة ، ضمن الشروط املنصوص

  

  : 22 المادة

  التحمالت احترام الشروط القانونية والتنظيمية للترخيص ولدفتر عدم

 
املفروضة و واستغالل شبكتها  قامةلتزاما�ا املتعلقة بإال" AL HOURRIA TELECOM S.Aتنفيذ "  حالة عدميف 1.22

للعقوبات المنصوص تتعرض  ، فإ�اهذاالتنظيمية اجلاري �ا العمل ومبوجب دفرت التحمالت التشريعية و لنصوص احبكم  عليها

  .اس حبق املتابعة اجلنائية عند االقتضاء، دون املسالمشار إليه أعاله 24-96من القانون رقم  31و  30المادتين عليها في 

  

المعلومات التي تتطلبها النصوص التشريعية  « AL HOURRIA TELECOM S.A »عدم إرسال في حالة   2.22

بالخصوص الربط البيني للشبكات العامة للمواصالت و استعمال  يخضع لهاو التنظيمية الجاري بها العمل و التي 



من  ةمكرر ال 29و معدات المواصالت، فإنها تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة  الترددات الراديوكهربائية

  .المشار إليه أعاله 24-96القانون رقم 

 
 AL HOURRIA » يف التعويض لفائدة حق ة مبوجب هذه املادة أيتخذامل العقوبات عقوبة من ال ختول أي و 3.22

TELECOM S.A » .  

  

  

  السادس الباب

  يةختام أحكام

  

  : 23 المادة

  دفتر التحمالت تعديل

 
القانون رقم  ال ميكن تعديل دفرت التحمالت هذا إال وفقا لشروط وضعه واملصادقة عليه ، طبقا ألحكام خالل مدة الرتخيص ،

  .املشار إليه أعاله 96-24

 
  : 24 المادة

  وتأويل دفتر التحمالت مدلول

 
  .املغرب ألحكام القوانني والنصوص التنظيمية اجلاري �ا العمل يف مدلول دفرت التحمالت هذا خيضع تأويل وحتديد

 
  : 25 المادة

  القياس وعملة المساهمات وحدات

 
 باستعمال النظام املرتي ووحدات القياس املرتبطة به فيما خيص  AL HOURRIA TELECOM S.Aتلزم  1.25

  .الوثائق مجيع الوثائق واملذكرات التقنية والتصاميم وغريها من

 
  .خمتلف املسامهات بالدرهم تؤدى مبالغ 2.25

 
  : 26 المادة

  دفتر التحمالت لغة

 
  .العربية حمرر باللغتني العربية والفرنسية ، وال يعتمد أمام احملاكم املغربية إال بالصيغة دفرت التحمالت هذا

 
  : 27 المادة



  محل المخابرة اختيار

  

  : ماعي الكائن بالعنوان أدناه حمال للمخابرةمقرها االجت  AL HOURRIA TELECOM S.Aختتار 

  .الرباط ، شارع الصويرة ،4

  : 28 المادة

  المالحق

 
  .ألسباب تتعلق بالسرية املرفقني بدفرت التحمالت هذا جزء ال يتجزأ منه. وسيبقى هذان امللحقان غري منشورين )2إن امللحقتني (

مارس  28يوم   AL HOURRIA TELECOM S.Aبل والتوقيع على دفرت التحمالت هذا من ق متت املصادقة

  .) نظائر أصلية3بالرباط ، يف ثالثة ( 2000

 




