دف تحمﻼت شركة اتصاﻻت اﳌغرب كما تمت اﳌو افقة عليه سنة  2000ﻹقامة واستغﻼل شب ات
عامة للمواصﻼت وتقديم خدمات اﳌواصﻼت
)ال

ة ا معة(

ة ال

شمل ع النصوص

لت س قراءة دف التحمﻼت ا اص شركة اتصاﻻت اﳌغرب ،تم إعداد ذه ال
التالية:
 اﳌرسوم رقم  2.00.133صادر  11مﻦ رجب  9) 1421أكتو ر  (2000باﳌو افقة ع دف التحمﻼتﻻتصاﻻت اﳌغرب؛
 اﳌرسوم رقم  2.05.1455صادر  22مﻦ ر يع اﻷول  21) 1427أبر ل  (2006باﳌو افقة عالتغي ات اﳌتعلقة بدف التحمﻼت ﻻتصاﻻت اﳌغرب.

ا اﳌ شورة با ر دة الرسمية للمملكة اﳌغر ية .و مكﻦ
ير اﻻطﻼع كذلك ع اﳌراسيم اﳌشار إل ا أعﻼه
للقارئ تحميل ذه اﳌراسيم مﻦ اﳌوقع اﻹلك و ي التا www.anrt.ma :

الباب اﻷول
اﻹطار العام
اﳌادة  :1موضوع دف التحمﻼت
 1.1دف دف التحمﻼت ذا إ تحديد الشروط ال بموج ا تقوم اتصاﻻت اﳌغرب بإقامة واستغﻼل شب ا ا العامة
للمواصﻼت وتقديم خدمات اﳌواصﻼت التالية:
أ .خدمات اﳌواصﻼت اﻷرضية الثابتة )بما ذلك خدمات نقل اﳌعطيات والوصﻼت اﳌؤجرة والشبكة الرقمية اﳌت املة
والوط ؛
ا دمات( ع الصعيدين ا
ب .خدمة التلغراف؛
ت .خدمة التليكس؛
ث .خدمات اﳌواصﻼت الراديو بحر ة؛
ج .خدمات ال اتف النقال من نوع GSM؛
ح.خدمات اﳌواصﻼت الدولية.
 2.1إن ا دمات اﳌب ية اﳌادة  1.1أعﻼه تتعلق بالشب ات وا دمات اﳌنقولة إ اتصاﻻت اﳌغرب بموجب الفصل 41
من القانون رقم  24/96اﳌتعلق بال يد واﳌواصﻼت والصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم  1-97-162اﳌؤرخ  2ر يع
اﻵخر  7) 1418ﻏشﺖ.(1997
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 3.1بخصوص إقامة شب ات اتفية واستغﻼل خدمات أخرى ﻏ تلك اﳌنصوص عل ا دف التحمﻼت ذا  ،تخﻀع
اتصاﻻت اﳌغرب ﳌقتﻀيات القانون رقم .24-96
اﳌادة  :2التعر ف
إضافة إ التعار ف اﻻصطﻼحية الواردة القانون رقم  24-96اﳌتعلق بال يد واﳌواصﻼت وكذا نصوصه التطبيقية،
ستعمل دف التحمﻼت مصط ات يقصد م ا ما ي :
 1.2الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت  ANRTاﳌؤسسة العمومية ا دثة بموجب القانون رقم .96-24
 2.2مبدل )أو مركﺰ تبديل ا دمات اﳌتنقلة( Commutateur/Mobile Center Switching/MSC
ج از يقوم بالرط البي لشبكة ) GSMكما معرفة عده( أو شبكة ) NMTكما معرفة عده( مع شب ات
اﳌواصﻼت .و عتمد ذلك ع ا اصيات ال تصدر عن ا ركية والنقل البيخليوي وتدب مستعم الشبكة.
 3.2مراقب محطة أساسية)(Base Station Controller/BSC
تج يقوم ب سي محطة قاعدة أو عدة محطات و ؤدي م ام مختلفة تتعلق بوظائف التواصل واﻻستغﻼل .ومن ذلك
ع ا صوص إنجاز ل من وظيفة ممركﺰ ا ركة ال اتفية الصادرة عن ا طة اﻷساسية ووظيفة موجه ا ركة
ال اتفية الواردة من اﳌبدل اتجاه اﳌرسل إليه.
 4.2م.أ.ت.ت)(ETSI
اﳌع د اﻷورو ي لتوحيد اﻻتصاﻻت.
(Institut Européen de Normalisation des Télécommunications/ European Telecommunications Standards
)Institute
 5.2ا ﺰم ال تﺰ ة)(faisceaux Hertziens
وصﻼت اﳌواصﻼت الراديو ة ب ن نقطت ن ثاب ت ن ع اﻷرض.
 GSM 6.2النظام العاﳌي للمواصﻼت اﳌتنقلة )(Global system for Mobiles Communications
نظام أر للمواصﻼت ا ليو ة اﳌعدة للتمك ن من التواصل باستعمال تقنيات رقمية ع النحو ا دد من قبل اﳌع د
اﻷوري لتوحيد اﻻتصاﻻت (Institut Europeen de Normalisation des Telecommunications
 7.2اتصاﻻت اﳌغرب IAM
شركة اﳌسا مة ا دثة بموجب القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه.
 8.2يوم عمل)(Jour Ouvrable
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يوم من أيام اﻷسبوع ،ما عدا أيام الس ﺖ واﻷحد ،وت ون فيه اﻹدارات واﻷبناك اﳌغر ية مفتوحة بصفة عامة.
(Nordic Mobile Telephone) NMT 9.2
نظام أر للمواصﻼت ا ليو ة معد للتمك ن من التواصل باستعمال تقنيات تماثلية وشرط ترددات من 450
ميغا رتﺰ ).(450 MHz
 10.2معيار Norme
خاصية تقنية مصادق عل ا من لدن منظمة ذات شاط معياري مع ف ا من قبل الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت.
 11.2مشغل )(Opérateur
حائﺰ ترخيص ﻹحداث واستغﻼل شبكة عمومية للمواصﻼت.
 12.2مشغل مغر ي منافس )(Opérateur marocain concurrent
مشغل حائﺰ ترخيص ﻹحداث واستغﻼل شبكة عمومية للمواصﻼت.
 13.2شبكة )(Réseau
ل تج أو مجموعة من التج ات تؤمن اﻹرسال أو إرسال ونقل إشارات اﳌواصﻼت وكذلك تبادل بيانات التحكم
وال سي اﳌرتبطة ا ،فيما ب ن النقط اﻻن ائية من ذه الشبكة.
 14.2الشبكة العامة الثابتة للمواصﻼت
شبكة عامة للمواصﻼت مقامة ومستغلة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب ،تقدم خدما ا انطﻼقا فقط من نقط ان ائية ثابتة
تقام أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إل ا عن طر ق معدات طرفية ،وال تقدم انطﻼقا م ا خدمات اﳌواصﻼت
والوط )بما ذلك خدمات التيليكس(.
الثابتة من نقطة إ أخرى ع الصعيدين ا
 15.2شبكة دولية للموصﻼت
شبكة عامة للموصﻼت مقامة ومستغلة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب وال تمكن من تقديم خدمات اﳌواصﻼت الدولية.
 16.2شبكة GSM
الشبكة العامة لل اتف ا ليوي من معيار  GSMاﳌقامة واﳌستعملة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب باﳌملكة اﳌغر ية.
 17.2شب ات متنقلة réseaux mobiles
شبكة  GSMوشبكة  RMأو إحدا ا.
18.2شبكةNMT
الشبكة العامة لل اتف ا ليوي من معيار  NMTاﳌقامة واﳌستغلة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب باﳌملكة اﳌغر ية.

3

19.2شبكة RM
الشبكة العامة للتخاطب الراديوي  RMاﳌقامة واﳌستغلة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب باﳌملكة اﳌغر ية تحﺖ اﻹسم
التجاري "رقاص".
 20.2القطاع الفﻀا ي
اﳌقدرات والوصﻼت الفﻀائية ال ستأجر ا أو تقيم ا اتصاﻻت اﳌغرب.
 21.2خدمات اﳌواصﻼت
ل خدمة شمل إرسال أو نقل اﻹشارات أو ل ما عن طر ق اﳌواصﻼت السلكية أو الﻼسلكية.
 22.2خدمات اﳌواصﻼت الثابتة
خدمات اﳌواصﻼت ال تقتصر فقط ع استعمال الب يات التحتية واﳌعدات الطرفية اﳌعدة ل ذه ا دمات.
 23.2خدمات اﳌواصﻼت الدولية
خدمات نقل حركة اﳌواصﻼت ،ذ ابا و يابا ،ب ن نقطة فوق تراب اﳌملكة اﳌغر ية ونقطة فوق تراب بلد آخر.
 24.2خدمةNMT
خدمة ال اتف ا ليوي من معيارNMT
 25.2خدمةRM
خدمة التخاطب الراديوي.
26.2خدمة GSM
خدمة ال اتف ا ليوي من معيار .GSM
 27.2محطة أساسية)(Base Transceiver Station /BTS
محطة قاعدة تقوم بالتغطية الراديو ك ر ائية ﻹحدى خﻼيا شبكة . GSMو توفر للمش ك ن اﳌتواجدين خلي ا
نقطة ولوج إ شبكة  GSMﻻستقبال أو إرسال م اﳌات .وا لية وحدة أساسية بال سبة لتغطية منطقة ترابية بالراديو.
 28.2محطة متنقلة )(Mobile Station/MS
تج متنقل ي يح للمش ك النفاذ إ شبكة النظام العاﳌي للمواصﻼت  GSMعن طرق اﳌسلك الراديو ك ر ا ي .و ون
رقم اﻻش اك مدونا بطاقة محسو ة عرف ب "معاير و ة اﳌش ك" )(SIM: Subscripter Identfier Mobile
 29.2إ.د.ت ) (UITاﻻتحاد الدو ﳌوصﻼت
)(Union Internationale des Télécommunications / Internationale Telecommunication Union
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 30.2مستعملون متجولون )(Usagers Itinérants
ز ناء آخرون من ﻏ اﳌستعمل ن الﺰوار واﳌش ك ن شبكة متنقلة ،ل م اش اك شب ات اﳌواصﻼت الراديو ة العامة
الرقمية اﳌستغلة من طرف اﳌشغل ن الذين أبرموا عقود تجوال مع اتصاﻻت اﳌغرب.
31.2مستعملون زوار)(Usagers visiteurs
ز ناء آخرون من ﻏ اﳌش ك ن إحدى الشب ات اﳌتنقلة ،ل م اش اك الشب ات الراديو ك ر ائية اﻷرضية اﳌفتوحة
للعموم باﳌملكة اﳌغر ية ،يتوفرون ع أج ﺰة متﻼئمة مع النظام اﳌستعمل ) GSMأو (NMTوراﻏبون استعمال
الشبكة اﳌتنقلة اﳌذ ورة .
 32.2منطقة ا دمة )(Zone de desserte
اﳌنطقة ال تتوفر ف ا ا دمة.
اﳌادة 3:النصوص اﳌرجعية
 .3-1يجب تنفيذ دف التحمﻼت ذا طبقا موع اﻷح ام ال شرعية والتنظيمية واﳌعاي اﳌغرية والدولية ا اري ا
العمل ع اﳌستو ن اﳌغر ي والدو وﻻ سيما أح ام النصوص التالية:
 القانون رقم  24-96اﳌتعلق بال يد واﳌوصﻼت والصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم  1-97-162اﳌؤرخ ر يع اﻵخر 7) 1418ﻏشﺖ .(1997
 اﳌرسوم رقم  ،1025-97-2الصادر  27من شوال  25) 1418ف اير  (1998اﳌتعلق بالر اط البي لشب ات اﳌواصﻼت. اﳌرسوم رقم  ،1026-97-2الصادر  27شوال  25) 1418ف اير  (1998اﳌتعلق بالشروط العامة ﻻستغﻼل الشب اتالعامة للموصﻼت.
 اﳌرسوم رقم  ،1027-97-2الصادر  27شوال  25) 1418ف اير  (1998اﳌتعلق شروط توف شبكة مفتوحةللمواصﻼت.
 اﳌرسوم رقم  2-05-772صادر  6جمادى اﻵخرة  13) 1426يوليو  (2005اﳌتعلق باﻹجراءات اﳌتبعة أمام الو الةالوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت فيما يتعلق بال اعات واﳌمارسات اﳌنافية للمنافسة وعمليات ال ك اﻻقتصادي.
 قرار وز ر اﳌواصﻼت رقم  310.98الصادر  27من شوال  25) 1418ف اير  (1998بتحديد اﻷتاوى عن عي ن ال دداتالراديوك ر ائية كما وقع غي ه وتتميمه.
 2.3تقدم أح ام النصوص ال شرعية والتنظيمية ع بنود دف التحمﻼت ذا حالة ما إذا ان ناك تناقض ما
بي ما.
اﳌادة  : 4دخول ح التنفيذ
 1.4إن دف التحمﻼت ذا يدخل ح التنفيذ عند تار خ اﳌرسوم الذي يصادق ع مقتﻀياته .وابتداء من ذا التار خ،
يحل بقوة القانون ،محل دف التحمﻼت اﳌصادق عليه بموجب اﳌرسوم رقم  1028-97-2الصادر  27من شوال 1418
) 25ف اير .(1998

5

 2.4يمنح ﻻتصاﻻت اﳌغرب أجل ستة أش ر لﻼمتثال ﳌقتﻀيات دف التحمﻼت ذا .و تع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب إخبار
الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت بالتداب اﳌتخذة ل ذا الغرض.
اﳌادة  :5الش ل القانو ي ﻻتصاﻻت اﳌغرب ومسا ما ا
1.5تتخذ اتصاﻻت اﳌغرب ش ل شركة خاضعة للقانون اﳌغر ي و جب أن تحتفظ ذه الصفة.
 2.5عند تارخ شر دف التحمﻼت ذا  ،ت ش ل مسا مة اتصاﻻت اﳌغرب ع النحو اﳌب ن اﳌ ق رقم  1اﳌوجود
رفقته.
 3.5يجب إخطار الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ب ل عديل مسا مات اتصاﻻت اﳌغرب م توزع رأسمال الشركة
و/أو شكيلة اﳌسا م ن الرئ سي ن و ل غي ﳌراقبة أحد مسا اتصاﻻت اﳌغرب.
 4.5حالة قرار تفرغ مجموع أو عض خدمات اﳌواصﻼت و/أو الشبكة اﳌشار إل ا أعﻼه يتع ن تحي ن دف التحمﻼت
ذا طبقا للمادة ) 29نقطة رقم  (2من القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه.
و موجب ذا التحي ن ،يتم تطبيق مقتﻀيات دف التحمﻼت ذا إ الفرع اﳌع وال تتعلق ب شاطه ،دون غي يذكر،
وذلك فيما يخص اﻻل امات وا قوق اﳌستمدة من دف التحمﻼت ذا بال سبة للفرع اﳌذ ور.
اﳌادة  :6اﳌسا مات واﳌنافسة
 1.6منع امتﻼك مص ة مشغل مغر ي منافس.
ﻻ يجوز ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن تمتلك أية مص ة انﺖ ،مشغل مغري آخر منافس ،سواء بصفة مباشرة أو ﻏ
مباشرة ،مع اﻹشارة إ أنه ﻻ عت إخﻼﻻ ذا اﻻل ام حيازة اتصاﻻت اﳌغرب ،ش ل مباشر أو ﻏ مباشر ،مسا مة ﻻ
تتعدى عشرة باﳌائة ) (%10من رأسمال شركة ذات مص ة مباشرة أو ﻏ مباشرة أو ﻏ مباشرة مشغل مغري
منافس آخر.
 2.6اﳌنافسة اﳌشروعة
تل م اتصاﻻت اﳌغرب باﳌقتﻀيات ال شرعية والتنظيمية اﳌتعلقة باﳌنافسة وخاصة م ا ما تنص عليه اﳌادة  2من
اﳌرسوم رقم  2-97-1026الصادر  27من شوال  25) 1418ف اير  (1998اﳌشار إليه أعﻼه واﳌتعلق بالشروط العامة
ﻻستغﻼل الشب ات العامة للمواصﻼت.
و تع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب إخبار الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت بالتداب اﳌتخذة ﻻح ام ذا اﳌبدأ.
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اﳌادة  :7مدد حق التصرف
يتم اﻻل ام إزاء اتصاﻻت اﳌغرب بما ي :
أ .إ ﻏاية  31دجن  2002لن يتم منح أي ترخيص بإقامة واستغﻼل شبكة عامة لل اتف الثابﺖ.
ب .إ ﻏاية  5ﻏشﺖ  ،2003لن يتم سليم أي ترخيص بإحداث واستغﻼل شبكة عامة لل اتف ا ليوي اﻷر من
معيار  GSM.وﻻ يمنع ذا ا كم سليم ترخيص جديد ﻻتصاﻻت اﳌغرب وﻻ من تمديد حق اتصاﻻت اﳌغرب إقامة
واستغﻼل شب ات متنقلة.
ت .إ ﻏاية  31دجن  ،2002لن يتم منح أي ترخيص بإقامة واستغﻼل شبكة عامة للمواصﻼت الدولية.
اﳌادة  :8اﻻل امات الدولية والتعاون الدو
 1.8يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تح م اﻻتفاقيات واﳌعا دات الدولية مجال اﳌواصﻼت وخاصة منا اتفاقيات
وأنظمة ومعا دات اﻻتحاد الدو للموصﻼت واﳌنظمات ا دودة أو ا و ة للموصﻼت اﳌنﻀمة إل ا اﳌملكة اﳌغر ية.
وعل ا أن تخ السلطة ا ومية اﳌ لفة باﳌوصﻼت وكذا الو الة الوطنية لتقني ن اﳌواصﻼت بالتداب ال تتخذ ا
ذا الشأن.
 2.8و سمح ﻻتصاﻻت اﳌغرب  ،بصف ا مستغﻼ لشب ات وخدمات اﳌواصﻼت  ،باﳌشاركة اﳌنظمات الدولية اﳌعنية
باﳌوصﻼت.
الباب الثا ي
شروط إحداث واستغﻼل الشب ات
اﳌادة  :9شروط إحداث الشب ات
 1.9معاي ومواصفات اﳌعدات واﳌ شآت
 1.1.9يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب أن س ر ع أن ت ون اﳌعدات اﳌوصلة شبك ا معتمدة مسبقا من قبل الو الة
الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت  ،وذلك طبقا ﻷح ام اﳌادت ن 15و 16من القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه وﳌقتﻀيات
النصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
وﻻ يجوز ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن ع ض ع رط معدات طرفية بإحدى شب ا ا إذا انﺖ ذه اﳌعدات معتمدة وفق
الشروط ا ددة النصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
 2.1.9و عﻼوة ع ذلك  ،ففيما يتعلق شبك ا الثابتة للمواصﻼت  ،فإنه يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب ما ي :
أن توفر  ،ل ل ص يطلب ذلك  ،خدمات إقامة و ع د التج ات اﳌطرافية اﳌعتمدة  ،اﳌرتبطة أو الواجب ر ط اشب ا ا للمواصﻼت .ﻏ أن اتصاﻻت اﳌغرب ﻻ تخﻀع ﻷي ال ام بالتع د إذا لم تكن قد تولﺖ بنفس ا إقامة التج ات
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اﳌطرافية أو إذا قامﺖ بإبﻼغ صاحب الطلب بأن التج ات اﳌطرافية اﳌعتمدة أو ﻻ يمكن ع د ا ﻷسباب اقتصادية أو
ﻷن اﳌ ونات واﻵﻻت الﻀرور ة للقيام بالتع د لم عد متوفرة؛
 أن تتو إقامة الوصﻼت الثابتة و صﻼح اﻷعطاب داخل اﻵجال ا ددة اﳌ ق  1.2بدف التحمﻼت ذا ؛ أن تل طلب ل مش ك بخصوص اس ئجار تج مطرا أسا مرتبط أو واجب رطه شبك ا الثابتة للموصﻼت. 2.9الب يات التحتية للشب ات
 1.2.9الشبكة ا اصة
يؤذن ﻻتصاﻻت اﳌغرب بإ شاء ب يات تحتية لﻺرسال خاصة ا لتلبية حاجيات شب ا ا ا تلفة .و مك ا ل ذا الغرض
إقامة وصﻼت سلكية أو راديو ك ر ائية أو ما معا ،خاصة م ا الوصﻼت بواسطة ا ﺰم ال رتﺰ ة ،شرطة توفر
ال ددات ،وذلك لتوف وصﻼت اﻹرسال .و مك ا أيﻀا استعمال مقدرات اﻷقمار الصناعية لتوف وصﻼت اﻹرسال ب ن
معدات شبك ا.
فيما يخص الشب ات اﳌتنقلة فإن ذا اﻹذن ينطبق حصرا ع اﻹرسال:
 ب ن معدات إحدى الشبكت ن اﳌتنقلت ن اﳌقامة ع ال اب اﳌغر ي و ن معدات إحدى الشبكت ن اﳌتنقلت ن اﳌقامة ع ال اب اﳌغر ي ونقط الرط البي ع ال اب اﳌغري مع شب اتمستغل ن آخرن للشب ات العامة للمواصﻼت باﳌغرب أو شب ات عامة أخرى للمواصﻼت مستغلة من قبل اتصاﻻت
اﳌغرب.
 2.2.9اس ئجار الب يات التحتية
يجوز ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن ستأجر من اﻷﻏيار وصالﺖ أو بنايات تحتية لتأم ن ر ط مباشر ب ن إحدى شب ا ا وفقا
للنصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
و جب عل ا إبﻼغ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،ع س يل اﻹخبار ،بما عتمده ﻻس ئجار مقدرات اﻹرسال من
إجراءات تقنية ومالية قبل مباشر ا.
و سرى ذا ا كم أيﻀا حالة ما إذا قامﺖ إحدى الشب ات اﳌستغلة من قبل اتصاﻻت اﳌغرب بتأج وصﻼت أو ب يات
تحتية لشبكة أخرى مستغلة من قبل اتصاﻻت اﳌغرب أو بوضع ا ر ن إشار ا لتأم ن رط مباشر ب ن معدات ذه
الشبكة اﻷخ ة.
 3.2.9القطاع الفضا ي ومقدرات ا طوط البحر ة
حالة ما إذا توفرت اتصاﻻت اﳌغرب ع منفذ مباشر إ اﻷقمار الصناعية للمنظمات البيح ومية أو عندما ستفيد
اتصاﻻت اﳌغرب من مقدرات النقل ع ا بل البحري بصف ا شركة اﻻس ثمار ،فإ ا:
تمتثل إ اﳌواصفات التقنية وشروط اﻻستغﻼل اﳌنصوص عل ا اتفاقيات اﻻستغﻼل  ،وخصوصا اتفاق ا دمةوعقود اﻹيجار الفردية ؛
بطلب من الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت  ،تقوم بتمك ن مستغل ن آخر ن لشب ات عامة للمواصﻼت باﳌغرب منالولوج إ اﻷقمار الصناعية أو ا طوط البحر ة ال تتوفر عل ا  ،وذلك وفق شروط موضوعية وشفافة وﻏ تفﻀيلية
و حدود توفر تلك اﳌقدرات.
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 3.9النفاذ اﳌباشر إ ا ط الدو
 1.3.9يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب ،ابتداء من فاتح يناير  ،2003أن اسمح ل ل واحد من مش ك ا ،بمن ف م اﳌستفيدون
الﺰوار واﳌستفيدون اﳌتجولون إطار الشب ات اﳌتنقلة ،بحر ة اختيار اﳌشغل مجال اﳌواصﻼت الدولية اﳌقيم
باﳌغرب الذي يرﻏبون أن يو لوا إليه تمر ر م اﳌا م الدولية.
 2.3.9تتفاوض اتصاﻻت اﳌغرب بحرة مع اﳌستغل ن اﻷجانب اﳌعتمدين من طرف سلطات بلدا م شأن مبادئ
و جراءات دفع اﻷجرة عن اﳌواصﻼت والتج ات اﳌش ك استعمال ا  ،وذلك طبقا لقواعد و توصيات اﳌنظمات
الدولية اﳌنﻀم إل ا اﳌغرب.
كما عرض ع و الة الوطنية لتقن ن اﳌوصﻼت ،ع س يل اﻹخبار ،رسوم التوزع ال قد تتفاوض شأ ا مع اﳌستغل ن
اﻷجانب.
 4.9ال ددات
 1.4.9تﺨصيﺺ ال ددات
تخصص ﻻتصاﻻت اﳌغرب قنوات ترددات راديو ك ر ائية لتلبية حاجيات شب ا ا.
إن أشرطة ال ددات ا ولة ﻻتصاﻻت اﳌغرب لتلبية حاجيات شبك ا  GSMمب نة اﳌ ق .2.3
 2.4.9تﺨصيﺺ ترددات إضافية
يمكن تخصيص قنوات ترددات إضافية ﻻتصاﻻت اﳌغرب ،حسب توفر ا وطبقا طط ال ددات.
ول ذه الغاية ،يوجه طلب معلل سوغ ا اجة إ ال ددات إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت و تع ن ع ذه اﻷخ ة
أن تجيب ع الطلب داخل أجل ستة ) (6أش ر ابتداء من تار خ إيداع الطلب اﳌث ﺖ بواسطة وصل استﻼم.
 3.4.9شروط استعمال ال ددات
تقوم الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت بتخصيص ال ددات مختلف اﻷشرطة وفقا للنصوص التنظيمية ا اري ا
العمل وحسب توفر الطيف.
و مكن للو الة أيﻀا أن تفرض ،عند الﻀرورة ،شروط غطية وحدود طاقة اﻹشعاع ع مجموع ال اب الوط أو ع
مناطق محددة.
و طلب من الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،تقوم اتصاﻻت اﳌغرب باﻹعﻼن عن مخطط استعمال ا ﻷشرطة ال ددات
ا صصة ل ا.
 4.4.9التداخﻼت
عت حرة شروط اﻹحداث واﻻستغﻼل وطاقات اﻹشعاع ،مع اح ام النصوص التنظيمية ا اري ا العمل ومستلﺰمات
الت سيق الوط والدو  ،وشروط عدم إثارة تدخﻼت أو شو شات ضارة عد معاين ا.
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و حالة حدوث تدخﻼت ب ن قنوات مشغل ن ،يجب ع ذين اﻷخ ين إخبار الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت بتارخ
وم ان التدخﻼت والشروط اﳌعمول ا ﻻستغﻼل القنوات موضوع التداخل ،وذلك داخل أجل أقصاه سبعة ) (7أيام عد
تار خ اﳌعاينة.
يرفع اﳌشغﻼن للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،قصد اﳌصادقة عل ا ،التداب اﳌتفق عل ا ﻹصﻼح التداخﻼت
اﳌذ ورة ،وذلك داخل أجل أقصاه ش ر واحد.
 5.9الر ط البي
تقوم اتصاﻻت اﳌغرب بتوف خدمات الر ط البي وفق الشروط اﳌنصوص عل ا النصوص التنظيمية اﳌعمول ا
وخاصة اﳌرسوم رقم  2-97-1025اﳌشار إليه أعﻼه واﳌتعلق بالرط البي لشب ات اﳌواصﻼت
تطبيقا للمادة  11من القانون  24-96اﳌشار إليه أعﻼه ،ستفيد اتصاﻻت اﳌغرب من حق الرط ب ن شب ا ا وشب ات
مستغ الشب ات العامة للموصﻼت .و ل مستغلو الشب ات مقدمو خدمات الرط البي الطلبات ال تتقدم ا
اتصاﻻت اﳌغرب.
و تم تحديد الشروط التقنية واﳌالية واﻹدار ة العقود اﳌتفاوض شأ ا ب امل ا رة ب ن اﳌستغل ن إطار اح ام
دفاتر التحمﻼت ا اصة ب ل واحد م م .كما تحدد الشروط التقنية واﳌالية واﻹدار ة ال يخﻀع ل ا الرط البي
للشب ات اﳌستغلة من قبل اتصاﻻت اﳌغرب عقود سلم ة م ا إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت.
كما تتم معا ة طلبات وعقود الرط البي وكذلك ال اعات اﳌتعلقة ا وفقا للقوان ن اﳌعمول ا وخاصة م ا أح ام
اﳌرسوم  2-97-1025اﳌشار إليه أعﻼه.
 6.9اﳌوصﻼت اﳌستأجرة
 1.6.9ستفيد اتصاﻻت اﳌغرب من حق اس ئجار مقدرات اﻹرسال لشبك ا للمواصﻼت لدى مستغل ن آخر ن للشب ات
العامة للمواصﻼت الذين يقدمون خدمات تأج اﳌقدرات.
 2.6.9يتع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تل طلبات تأج اﳌقدرات ،طبقا لل شرعات والتنظيمات ا اري ا العمل.
تقوم اتصاﻻت اﳌغرب ب شر اﳌعلومات اﳌتعلقة عروض الوصﻼت اﳌؤجرة ،وخاصة م ا:
اﳌعلومات اﳌتعلقة بإجراءات الطلب؛أجل التوف ؛أجل است ناف العمل؛مدة الف ة التعاقدية؛أسعار اﻹقامة واﻹيجار؛-أساليب اﻷداء وآجال اﻻس يفاء.
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توضع اﳌعلومات اﳌتعلقة شروط توف الوصﻼت اﳌؤجرة بدون قيد ر ن إشارة ل ص يقدم طلبا بذلك .و مكن
اﻻطﻼع عل ا لدى الو اﻻت التجار ة ﻻتصاﻻت اﳌغرب .و تم شر ل عديل يطرأ ع شروط التوف ثﻼث ن ) 30يوما( ع
اﻷقل قبل دخوله ح التطبيق.
توفر اتصاﻻت اﳌغرب مجموعة دنيا من الوصﻼت اﳌؤجرة وفقا للمواصفات اﳌب نة اﳌ ق  1.2عده.
حالة ما إذا عذر عل ا تلبية أحد الطلبات ،يتع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب اق اح بديل وفق شروط تقنية واقتصادية
موازة وال يبقى صاحب الطلب حرا قبول ا أو رفﻀ ا.
 7.9مجموعات ال قيم
طبقا ﳌقتﻀيات اﳌادة  11من القانون  24-96اﳌشار إليه أعﻼه ،ستقوم الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت بتحديد
مجموعات ال قيم ال سوف تحتاج ا اتصاﻻت اﳌغرب ﻻستغﻼل شب ا ا وخدما ا للمواصﻼت.
و حالة غي جذري طط ال قيم الوط  ،فإن الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت تخطط ذه التغي ات بت سيق مع
افة مستغ الشب ات العامة للمواصﻼت ،وفقا للنصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ما العمل.
 8.9استعمال اﻷمﻼك العامة أو ا اصة للدولة مﻦ أجل إقامة التج ات
 1.8.9إحداث التج ات
تمتلك اتصاﻻت اﳌغرب ا ق إنجاز اﻷشغال الﻀرور ة ﻻستغﻼل وتمديد شب ا ا .وتتع د عند إ شاء التج ات أو
أشغال معينة باح ام مجموعة اﳌقتﻀيات ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل ،خاصة م ا ما يتعلق بإعداد ال اب
الوط وحماية الب ئة.
 2.8.9وضع الب يات التحتية ر ﻦ اﻹشارة
طبقا ﻷح ام اﳌادة  22اﳌكررة من القانون رقم  24-96كما وقع غي ه وتتميمه والنصوص اﳌتخذة لتطبيقه ،ستفيد
اتصاﻻت اﳌغرب من ا ق الولوج ،بصفة خاصة ،إ م شآت ال ندسة اﳌدنية واﳌسالك والقنوات والنقط اﳌرتفعة
ال قد يتوفر عل ا اﻷ اص اﳌعنو ون ا اضعون للقانون العام وذوو امتيازات اﳌرافق العامة ومتع دو الشب ات
العامة للمواصﻼت.
ي م شأن اﻻتفاقات اﳌتعلقة باﻹ شاء اﳌش ك و اق سام اﳌ شآت اﳌشار إل ا ذا البند عقود تجار ة وتقنية ب ن
اﻷطراف اﳌعنية .وترسل ذه العقود إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت مباشرة عد إبرام ا .وتفصل الو الة الوطنية
لتقن ن اﳌواصﻼت ال اعات اﳌتعلقة ا.
 3.8.9منطقة التغطية و رنامج إحداث الشب ات
1.3.8.9شبكة اﳌواصﻼت الثابتة
تل م اتصاﻻت اﳌغرب بإنجاز التغطية اﳌتمثلة فيما ي :
أ .اﻻستمرار استغﻼل امل شبك ا الثابتة للمواصﻼت كما انﺖ عليه عند دخول دف التحمﻼت ذا ح التنفيذ،
وذلك كما مفصلة اﳌ ق  2.2عده.
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ب إعداد و عمال الوسائل الﻀرور ة لتمديد شبك ا وﻻستغﻼل خدمات اﳌواصﻼت اﻷرضية الثابتة وا ددة
.1.1أ ،طبقا للمادة  14.1واﳌ ق  3.2من دف التحمﻼت ذا.
2.3.8.9شبكة GSM
تل م اتصاﻻت اﳌغرب بإنجاز التغطية اﳌتمثلة :
أ .حفظ واستغﻼل شبكة  GSMكما موجودة د اﻵن وكما
ب .تطو ر ذه الشبكة وكذا خدمة  GSMاﳌعروضة

اﳌادة

مفصلة اﳌ ق  3.3عده.

 3.3.8.9شبكةNMT
تل م اتصاﻻت اﳌغرب بإنجاز التغطية اﳌتمثلة حفظ واستغﻼل شبكة  NMTكما موجودة د اﻵن وكما
مفصلة اﳌ ق  4عده.
ﻏ أنه حالة ما إذا ارتأت اتصاﻻت اﳌغرب حصر توف ذه ا دمة أو توقيف ا ائيا ،فيجب عل ا مسبقا أن تخ
الو الة الوطنية بالتداب ال اتخذ ا ذا الشأن قصد اﳌوافقة عل ا.
 4.3.8.9شبكة التخاطب الراديوي RM
تل م اتصاﻻت اﳌغرب بإنجاز التغطية اﳌتمثلة حفظ واستغﻼل شبكة التخاطب الراديوي RMكما موجودة د
اﻵن وكما مفصلة اﳌ ق  5عده.
ﻏ أنه حالة ما إذا ارتأت اتصاﻻت اﳌغرب حصر توف ذه ا دمة أو توقيف ا ائيا ،فيجب عل ا مسبقا أن تخ
الو الة الوطنية بالتداب ال اتخذ ا ذا الشأن قصد اﳌوافقة عل ا.
اﳌادة  :10شروط استغﻼل ا دمة
يجب أن يتم توف وتأم ن شروط استغﻼل خدمات اﳌواصﻼت ،طبقا ﳌقتﻀيات القانون  24-96وللنصوص التنظيمية
ا اري ا العمل.
 1.10ديمومة ا دمة واستمرار ا
تتع د اتصاﻻت اﳌغرب باتخاذ التداب الﻀرورة لﻀمان س منتظم ودائم لتج ات شبك ا وتوف حماي ا .و جب عل ا
الوسائل ال شرة والتقنية الكفيلة بمواج ة أخطر العواقب الناتجة عن خلل ذه
أن تقوم أقرب اﻵجال ب
التج ات أو توقف ا أو تدم ا.
واح اما ﳌبدأ اﻻستمرار ة ،و است ناء ظروف قا رة مث تة قانونا ،فﻼ يجوز ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن توقف توف خدمات
اﳌواصﻼت دون أن تحصل ع إذن مسبق من الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت.
و صفة خاصة ،واح اما للمبادئ اﻷساسية لﻼستمرارة واﳌساواة والتكيفية ولشروط دف التحمﻼت ذا ،يتع ن ع
اتصاﻻت اﳌغرب أن تﻀمن خدمات اﳌواصﻼت ذ ابا و يابا ب ن اﳌطارف اﳌوصلة بإحدى شب ا ا و ن أي زون ﻷحد
اﳌشغل ن.
وعﻼوة ع ذلك ،يتع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب:
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أن تقت وتصون معدات شب ا ا ،طبقا للمعاي الدولية اﳌعمول ا حاليا واﳌرتقبة مستقبﻼ،أن تتو مراقبة شب ا ا من أجل ضمان س ا العادي واﳌستمر. 2.10جودة ا دمة
 1.2.10تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بﻀمان استمرار ة خدمة اﳌواصﻼت طيلة  24ساعة اليوم ) (24/24و سبعة ) (7أيام
اﻷسبوع.
ل الوسائل اﳌمكنة للوصول بخدما ا إ مستو ات جودة تﻀا القياسات

 2.2.10تتع د اتصاﻻت اﳌغرب ب
الدولية.
و جب عل ا اعتماد ا مايات و الت سطات الﻀرورة لﻀمان خدمة مرضية من حيث ا ودة والوفرة وكذا اﳌعدات
واﻹجراءات الﻀرور ة ل ي تبقى اﻷ داف اﳌتوخاة من جودة ا دمة مستوى اﳌعاي اﳌعمول ا خصوصا من قبل
اﻻتحاد الدو للمواصﻼت ) (UITواﳌع د اﻷورو ي لتوحيد اﻻتصاﻻت ) ، (ETSIو وجه خاص ما يتعلق ب سب التوافر
و سب ا طأ من طرف إ طرف آخر وآجال تلبية طلبات ا دمة وفعالية وسرعة صيانة الشبكة و صﻼح اﻷعطاب
وتكييف وظائف اﻻستغﻼل وال سو ق.
و صفة خاصة ،تل م اتصاﻻت اﳌغرب باح ام جميع معاي جودة ا دمة ا ددة اﳌ ق  1.2فيما يتعلق بالشبكة
الثابتة للمواصﻼت و اﳌ ق  1.3فيما يخص شبكة .GSM
 3.2.10يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تقدم تقر را يتﻀمن ﻻئحة مؤشرات جودة ا دمة تارخ أقصاه  31يناير من ل
سنة  ،وذلك طبقا ﳌقتﻀيات اﳌادة  2.2.10أعﻼه واﳌﻼحق اﳌشار إل ا ذه اﳌادة.
و جوز للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أن تقوم بمراقبات لدى اتصاﻻت اﳌغرب .وع ذه اﻷخ ة أن تﻀع ر ن إشارة
الو الة اﳌذ ورة ل الوسائل الﻼزمة ل ذا الغرض.
كما يجوز للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،بت سيق مع اتصاﻻت اﳌغرب ،أن تقوم بتعديل الشروط الدنيا واﳌعاي
ا ددة لكمي ا .و بعث طلب التعديل ستة ) (6أش ر ع اﻷقل قبل تار خ العمل به.
 3.10سر ة وأمﻦ اﳌ اﳌات
تتخذ اتصاﻻت اﳌغرب جميع التداب الكفيلة بﻀمان سر ة اﳌعلومات اﳌتوفرة لد ا شأن تموضع مستعم شب ا ا ،مع
مراعاة اﻷح ام اﳌتعلقة بمتطلبات الدفاع الوط واﻷمن العام وامتيازات السلطة القﻀائية والنصوص التنظيمية
ا اري ا العمل.
وتلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بأن تخ أعوا ا بال اما م و العقو ات ال يتعرضون ل ا حالة عدم اح ام م لسرة اﳌ اﳌات.
كما تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بإخبار مش ك ا عندما ت ون شبك ا ﻻ ستو الشروط الﻀرور ة للسر ة.
كما تخ ز ناء ا با دمات اﳌتوفرة ال ت يح ،عند اﻻقتﻀاء ،تدعيم أمن اﳌ اﳌات.
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 1.3.10التعر ف باﻷرقام
تق ح اتصاﻻت اﳌغرب ع جميع ز ناء ا وظيفة قطع عر ف رقم م من طرف الرقم اﳌنادى عليه ،وتقوم ب شغيل ج از
خاص ﻹلغاء ذه الوظيفة ،طبقا للنصوص التنظيمية ا اري ا العمل ،خصوصا اﳌرسوم رقم  2-97-1026اﳌشار إليه
أعﻼه.
 2.3.10اﳌعلومات اﻹسمية عﻦ ز ناء اتصاﻻت اﳌغرب
ال تتوفر عل ا أو
تتخذ اتصاﻻت اﳌغرب التداب الكفيلة لﻀمان حماية وسر ة اﳌعطيات ذات الطا ع ال
عا ا أو تدو ا وحدة عر ف اﳌش ك ن ،وذلك طبقا للنصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل.
و جب أن ي ون ل ز ون موضوع عرف مدقق شمل ع وجه ا صوص العناصر التالية:
اﻹسم واللقبوالعنوانو ة مصورة لبطاقة عر ف رسمية.و جب أن يتم ذا التعرف عند طلب اﻻش اك.
 3.3.10ا ياد
تﻀمن اتصاﻻت اﳌغرب حياد خدم ا تجاه مﻀمون اﳌعلومات اﳌنقولة ع شب ا ا.
وتتع د باتخاذ افة التداب الﻼزمة ضمان حياد مستخدم ا تجاه مﻀمون اﻹرساليات اﳌنقولة ع شب ا ا .ول ذا
الغرض ،تقدم ا دمة دون تفﻀيل كيفما انﺖ طبيعة اﻹرساليات اﳌنقولة ،وتتخذ ال ت بات اﳌفيدة لﻀمان سﻼم ا.
 4.10الدفاع الوط ولﻸمﻦ العام و امتيازات السلطة القضائية
تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب باتخاذ جميع التداب الﻼزمة لﻼمتثال ﳌتطلبات الدفاع الوط واﻷمن العام وامتيازات السلطة
القﻀائية كما و منصوص عل ا النصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل .كما يتع ن عل ا تحمل نفقات
إدراج اﳌعدات الﻀرورة لذلك م شآ ا.
ول ذا الغرض ،ف تل م ع وجه ا صوص بما ي :
ضمان الس اﳌنتظم لتج ا ا؛ضمان القيام  ،داخل أقرب اﻵجال ،باستخدام الوسائل التقنية وال شرة الكفيلة بتفادي أوخم العواقب اﳌ تبة عأعصاب م شآ ا أو عطيل ا أو إتﻼف ا؛
التمكن من تلبية حاجيات الدفاع الوط واﻷمن العام وفقا للنصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل؛تمك ن السلطات ا تصة من الوسائل الﻀرورة للقيام بم ام ا .ول ذا الغرض ،فإن اتصاﻻت اﳌغرب تل م باﻻمتثاللتعليمات ل من السلطات القﻀائية واﻷمنية والعسكر ة والو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت؛
 حالة أزمة أو ضرورة م ة ،تنفيذ عليمات السلطات العمومية ال تفرض قطع ا دمة جﺰئيا أو ليا  ،وفقاللنصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل .و تع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب اح ام ترت ب اﻷولو ات إعادة
الوصﻼت اﳌتعلقة خصوصا بمصا الدولة وال يآت اﳌ لفة بم مة ذات مص ة عامة أو مسا مة م ام الدفاع واﻷمن
العام،
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القدرة ع إقامة وصﻼت مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة لﻸمن العام  ،وفق اﻹجراءات التقنية ا ددة بواسطةاتفاقية م مة مع مصا الدولة اﳌعنية ؛
إعداد وتنفيذ ا ططات ا اصة باﻹسعافات اﳌست لة واﳌوضوعة دورا ب شاور مع ال يآت اﳌ لفة باﻹسعافاتاﳌست لة والسلطات ا لية ؛
تقديم مساعدات  ،بطلب من الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت  ،إ ال يآت اﳌعنية بقﻀايا حماية وأمن أنظمةاﳌواصﻼت ع اﳌستوى الوط  ،وذلك وفق اﻹجراءات ا ددة أو اﳌقررة بمقت النصوص ال شرعية والتنظيمية
ا اري ا العمل.
 5.10ال م وال شف
يجوز ﻻتصاﻻت اﳌغرب ،وفقا للمقتﻀيات ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل ،أن تتخذ خدمة لل شف ﻹشارا ا
ا اصة و/أو تق ح ا ع مش ك ا ،شرط أن تﻀع ر ن إشارة الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أساليب فك الرموز
والشفرات.
 6.10نداءات اﻻست ال
تمرر مجانا إ اﳌركﺰ اﳌرسل إليه اﻷقرب من اﳌنادي ،حسب اﳌعلومات اﳌرسلة من قبل اﳌصا العمومية اﳌعنية،
النداءات اﻻست الية اﳌرسلة من قبل مستعم الشب ات ال ستغل ا اتصاﻻت اﳌغرب أو شب ات أخرى اتجاه
ال يآت العمومية اﳌ لفة ب:
أ .حماية اﻷرواح ال شرة
ب .تدخﻼت الشرطة والدرك اﳌل ي؛
ت .م افحة ا رائق؛
ث .و ا صوص ،خدمات نداء ل من:
الوقاية اﳌدنية؛اﻷمن العام )شرطة اﻹﻏاثة( ؛الدرك اﳌل ي.و حالة ما إذا ترتب عن خسائر است نائية توقف توف ا دمة ،وﻻسيما خدم الرط البي وتأج اﳌقدرات ،يتع ن
ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تتخذ افة التداب الكفيلة بإعادة ا دمة أقرب اﻵجال .و ذه ا الة ،عطى اﻷسبقية
ﻹعادة الوصﻼت ال سا م مباشرة م ام اﳌنظمات واﻹدارات اﳌعنية بتقديم اﻹسعافات اﻻست الية.
اﳌادة  :11شروط اﻻستغﻼل التجاري
1.11حر ة اﻷسعار وال سو ق
مع مراعاة اﻻست ناءات اﳌشار إل ا اﳌادة  2.1.11أعﻼه ،ستفيد اتصاﻻت اﳌغرب من ا قوق التالية:
حر ة تحديد أسعار ا دمات اﳌقدمة ﳌش ك ا ) ،بمن فيم اﳌش ون الﺰوار أو اﳌتجولون بال سبة للشب ات اﳌتنقلة( ؛حر ة النظام العام للفوترة الذي قد شمل تخفيﻀات حسب ا م ؛-حر ة سياسة ال سو ق.
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 2.1.11است ناء لﻸح ام أعﻼه :
 تقديم اتصاﻻت اﳌغرب خدمات اﳌواصﻼت الراديو بحر ة وخدمات التلغراف والتلكس وفق الشروط اﳌشار إل ااﳌادت ن  1.2.12و .3.12عده؛
 يبقى تحديد عر فات ا دمات اﳌتعلقة با دمة اﻷساسية خاضعا للمقتﻀيات التنظيمية ا اري ا العمل. 3.1.11و إطار عﻼقا ا التعاقدية مع مقاول ن من الباطن  ،س ر اتصاﻻت اﳌغرب ع اح ام ع دات ؤﻻء ما
يخص:
اﳌساواة الولوج واﳌعاملة للمستعمل ن ؛الب ية التعرفية ال ت شر ا اتصاﻻت اﳌغرب ؛اح ام سر ة اﳌعلومات اﳌتوفرة عن اﳌستعمل ن.و جميع ا اﻻت ،فإن اتصاﻻت اﳌغرب تبقى مسؤولية عن تقديم ا دمة لﺰ نا ا.
 2.11مبادئ التعر فة
 1.2.11فوق ال اب الوط  ،ت ون ت لفة نداء مش ك ما الشبكة الثابتة أو اﳌتنقلة مخصومة ليا من موضع صاحب
النداء  ،باست ناء العروض التجار ة ا اصة ال تؤدي ف ا اﳌ اﳌة من قبل اﳌنادى عليه.
أما خارج ال اب اﳌغر ي ،فتطبق مبادئ التعرفة اﳌنصوص عل ا اﻻتفاقيات اﳌنﻀم إل ا اﳌغرب أو اﳌ مة من قبل
اتصاﻻت اﳌغرب.
 2.2.11تقوم اتصاﻻت اﳌغرب بوضع آليات ضر ية تمكن الﺰ ناء من التعرف ع اﳌبالغ ا اضعة للرسوم بال سبة ل ل
فئة من التعر فات اﳌطبقة .وتقدم اتصاﻻت اﳌغرب فاتورة مفصلة للنداءات ب ن اﳌدن ل ل من يطل ا من اﳌش ك ن
الشبكة الثابتة.
و تم فصل وتوضيح سع ات مختلف ا دمات اﳌقدمة للﺰ ناء.
 3.2.11يجوز للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أن تقوم ل ح ن بفحص مجموع معدات ال سع أو جﺰء م ا وكذا
النظام اﳌعلوما ي واﻷساليب العملية وجذاذيات اﳌعطيات ووثائق ا اسبة اﳌستعملة سع خدمات اﳌواصﻼت.
 3.11إش ار التعر فات
تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بإخبار العموم بتعر فا ا و الشروط العامة لتقديم خدما ا.
كما أ ا ملﺰمة بإش ار أسعار توف أي نوع من ا دمات أو ما ستلﺰمه رط أو صيانة أو توفيق أو إصﻼح ل معد طر
موصول شب ا ا.
و جب أن تنجﺰ شرة إش ار التعر فات وفق الشروط التالية:
 ترسل ة من ال شرة إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ثﻼث ن ) (30يوما ع اﻷقل قبل ابتداء العمل بأي غيمرتقب .و مكن للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أن تطلب من اتصاﻻت اﳌغرب غي ل عديل عر فة خدما ا أو
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شروط بيع ا م تب ن أن تلك التعديﻼت ﻻ تح م ع ا صوص قواعد اﳌنافسة ال ة ومبدأ توحيد التعر فات
الوطنية دمات اﳌواصﻼت .كما يتع ن ت ير ا ،بطلب من الو الة ،بالنظر إ عناصر الت لفة اﳌتعلقة ا.
ة من ال شرة ال ائية  ،ال يمكن اﻹطﻼع عل ا بحر ة  ،متناول العموم ل و الة تجارة أو نقطة بيع
 توضعﳌقاول من الباطن م لف ب سو ق تلك ا دمات.
 سلم أو تبعث ة من ال شرة ال ائية أو مقتطفات مﻼئمة م ا إ ل ص يقوم بطل ا. و لما طرأ عديل ع اﻷسعار  ،يتع ن اﻹشارة بوضوح إ اﻷسعار ا ديدة و تار خ دخول ا ح التنفيذ. 4.11مسك ا اسبة
تل م اتصاﻻت اﳌغرب بأح ام اﳌادة  4من اﳌرسوم رقم  2-97-1026اﳌشار إليه أعﻼه فيما يتعلق بمسك محاسب ا
التحليلية وتدقيق ا.
 5.11النفاذية
تنظم اتصاﻻت اﳌغرب شبك ا ع نحو يمك ا من تلبية أي طلب يقع منطقة ا دمة وذلك أجل مناسب.
وﻻ يجوز أن يتعدى اﻷجل اﳌذ ور اﻷجل اﳌنصوص عليه اﳌ ق  ،1.2بال سبة للشبكة الثابتة للمواصﻼت.
 6.11ال ساوي معاملة اﳌستعمل ن
طبقا ﳌقتﻀيات اﳌادة  7من القانون  24-96واﳌادة  3من اﳌرسوم رقم  2-97-1026اﳌشار إليه أعﻼه ،يجب أن عامل
اﳌستعملون بكيفية م ساو ة وأن يتم ولوج م إ الشب ات طبقا للشروط اﳌوضوعية والشفافية والغ تفﻀيلية.
و جب التقيد عر فات الرط باﻻش اك واﳌ اﳌات بمبدأ اﳌساواة معاملة اﳌستعمل ن وأن تحدد بكيفية يتم ا
اجتناب أي تمي و قوم خاصة ع أساس اﳌوقع ا غرا .
ع أنه يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب إذا اع ض ا صعو ات است نائية تحول دون إنجاز رط عض اﳌش ك ن ،أن تحدد
جداول أسعار ا الشروط والتعرفات ا اصة بذلك الرط.
كما يجب أن تخﻀع نماذج العقود اﳌق حة من طرف اتصاﻻت اﳌغرب ع العموم إ مراقبة الو الة الوطنية لتقن ن
اﳌواصﻼت ال تتأكد من أن العقد يب ن بوضوح ودقة ،و ا صوص ،العناصر التالية:
 ا دمات اﳌعروضة من قبل اتصاﻻت اﳌغرب وكذا آجال توف خدمات الصيانة وطبيع ا ؛ اﳌدة التعاقدية الدنيا ﻹبرام العقد وكذا شروط تجديده ؛ ال امات جودة اتصاﻻت اﳌغرب والتعو ﻀات اﳌالية أو التجار ة ال تدفع ا ذه اﻷخ ة حالة اﻹخﻼل بتلكاﻻل امات؛
 ا ﺰاءات ال يتحمل ا اﳌستعمل حالة التماطل اﻷداء وشروط توقيف ا دمة  ،عد اﻹنذار  ،حالة عدم اﻷداء؛ -إجراءات الطعن ال ي أ إل ا اﳌستعمل حالة ضرر ي قه من اتصاﻻت اﳌغرب.
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 7.11دليل ال اتف واﻹرشادات ال اتفية
 1.7.11الدليل العام للمش ك ن
طبقا ﻷح ام اﳌادة  11من اﳌرسوم رقم  2-97-1026تبلغ اتصاﻻت اﳌغرب ،ع نفق ا و ا ان ،يوم  31يناير من سنة
إعداد الدليل ع أ عد تقدير إ اﳌستغل اﳌ لف بإنجاز الدليل العام للمش ك ن شب ا ا ال اتفية وعناو م وأرقام
واتف م وعند اﻻقتﻀاء وظائف م ،ﻷجل إنجاز دليل ومص ة معلومات يوضعان ر ن إشارة العموم .وسوف تتخذ
إجراءات دف ﳌنع ل استعمال ﻏ مشروع لتلك اﳌعلومات ا صل عل ا.
 2.7.11دليل اتصاﻻت اﳌغرب بال سبة للشبكة الثابتة للمواصﻼت
توفر اتصاﻻت اﳌغرب ل ل واحد من مش ك ا ا دمة الثابتة للمواصﻼت ة ورقية من الدليل السنوي للمش ك ن
خدمة ال اتف باﳌنطقة ا لية اﳌرتبط ا أو تمكنه من النفاذ إ الدليل اﻹلك و ي.
تتم تلبية ل طلب إضا يتعلق بنفس اﳌنطقة أو بمنطقة غطية واحدة أو أك  ،مقابل أجر مناسب .وكذلك اﻷمر
بال سبة للطلبات ال يتقدم ا اﻷﻏيار أو اﳌش ون شب ات أخرى أو شب ات اﳌواصﻼت اﻷخرى.
و تم تحي ن دليل مش ك ن اتصاﻻت اﳌغرب خدمة اﳌواصﻼت مرة ل س ت ن ع اﻷقل.
 3.7.11خدمة اﻹرشادات ال اتفية
توفر اتصاﻻت اﳌغرب ل ل واحد من مستعم شبك ا لل اتف الثابﺖ خدمة إرشادات اتفية ت يح له:
ا صول ع أرقام واتف اﳌش ك ن الشبكة الثابتة للمواصﻼت انطﻼقا من أسما م وعناو م ؛اﻹطﻼع ع رقم اتف مص ة إرشادات ل مستغل لشبكة عامة للمواصﻼت اﳌرتبطة شبكة اتصاﻻت اﳌغرب.تقديم اﳌساعدة ال اتفية ﳌصا إرشادات جميع اﳌستغل ن بمن ف م اﳌقيم ن با ارج  ،وذلك لتلبية طلبات اﳌواصﻼتالصادرة عن شب ات اﳌستغل ن اﳌذ ور ن.
كما تﻀمن للمستغل ن اﻵخر ن للشب ات العامة للمواصﻼت النفاذ إ مص ة اﻹرشادات ،إطار عقدة الرط البي .
 4.7.11سر ة اﳌعلومات
يجب ع اﳌش ك ن خدمات ال اتف لدى اتصاﻻت اﳌغرب الذين يرفﻀون إدراج اسم م الدليل العام و خدمة
اﻹرشادات ال اتفية أن يخ وا بذلك كتابة .و مكن أن يخﻀعوا ﻹتاوة إضافية .و ن اﳌعلومات اﳌتعلقة ؤﻻء اﳌش ك ن
لن يتﻀم ا الدليل العام ﻻتصاﻻت اﳌغرب ولن ترسل إ اﳌستغل اﳌ لف بإنجاز الدليل العام للمش ك ن.
اﳌادة  :12شروط خاصة ببعض ا دمات
1.12خدمة ا ادع ال اتفية
1.1.12شروط اﻻستغﻼل
إطار ا دمات الثابتة للمواصﻼت ،توفر اتصاﻻت اﳌغرب خدمة ا ادع ال اتفية اﳌقامة ع الطرق العام وتتو
صيان ا و سي ا.
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يتﻀمن اﳌ ق  6عده ﻻئحة با ادع اﳌستغلة إ ﻏاية تار خ دخول دف التحمﻼت ذا ح التنفيذ .وتﻀمن اتصاﻻت
اﳌغرب حسن س ا ادع ال اتفية وكذا صيان ا.
ت شر اتصاﻻت اﳌغرب التعار ف والشروط اﳌتعلقة بإقامة خدمات ا ادع ال اتفية العمومية ووضع ا وتوف ا.
 2.1.12شروط توقيف اﻻستغﻼل
اعتبارا من اية مدة حق التصرف ا ددة اﳌادة ) 7أ( أعﻼه ،وطيلة مدة اث عشر ) (12ش را ،يمكن ﻻتصاﻻت
اﳌغرب أن من تطلب الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ال خيص ل ا بتوقيف استغﻼل ا دع أو لعدة مخادع اﳌب نة
بالﻼئحة اﳌوجودة اﳌ ق  6عده ،وذلك ا اﻻت التالية:
م طلبﺖ السلطة ا لية ا تصة إلغاء ا دع ؛إذا ان ا دع اﳌﺰمع إلغاؤه سوف س بدل بمخدع آخر يقع ع تراب نفس ا ماعة ؛إذا ان ا دع قرب مخدع آخر متناول العموم وأبرمﺖ شأنه اتصاﻻت اﳌغرب عقدا يلﺰم اﳌتعاقد بتوف خدمةعمومية حرة ودائمة أو حسب مواقيﺖ محددة بصفة عاقدية.
وفيما عدا ا اﻻت اﳌذ ورة أعﻼه ،عت ال خيص بتوقيﺖ استغﻼل مخدع اتفي أو عدة مخادع مب نة الﻼئحة
باﳌ ق  6ضرورا وفق الشروط اﻵتية:
 شمل وجو ا طلب توقيف اﻻستغﻼل مجموع ا ادع الواقعة نفس ا ماعة ؛يب ن طلب توقيف اﻻستغﻼل اﳌرسل إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ما ي :أ .ا ماعات اﳌعنية،
ب .بال سبة ل ل جماعة ،مواصفات ا ادع ال اتفية )اﳌوقع ،اﳌواصفات التقنية،(......
ت .العناصر ال تث ﺖ بأن خدمة ا ادع ال اتفية ل ل جماعة معينة حالة ﺰ ما )ت ون عوائد ا ادع خﻼل
اﻹث عشر ش را السابقة لطلب اﻹلغاء أقل من الت اليف وﻻ سمح ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن ستخلص فارق الت اليف من
الغ (.
واعتبارا ل ذه العناصر ،فإنه بإم ان الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت أن تأذن ﻻتصاﻻت اﳌغرب بتوقيف استغﻼل
ا ادع اﳌعنية .و ذه ا الة اﻷخ ة يتع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تنقل ملكية ا ادع ال اتفية اﳌعينة إ اﳌستغل
اﻷسا  ،وذلك طبقا للشروط ا ددة النصوص التنظيمية اﳌتعلقة با دمة اﻷساسية .و حالة استمرار شاط
اتصاﻻت اﳌغرب خارج ف ة إث عشر ) (12ش را اﳌذ ورة أعﻼه ،من أجل تأم ن استمرار ة ا دمات ،فإ ا عوض عن
ذلك طبقا للنصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
يتم تحديد ثمن تفو ﺖ ا ادع ال اتفية ،اﳌنصوص عليه اﳌادة اته ،عن طر ق تقييم يتوﻻه مكتب تدقيق مع ف به
دوليا ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية ا اري ا العمل واﳌتعلقة با دمة اﻷساسية.
يمكن ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن شارك أي إعﻼن عن منافسة بقصد استغﻼل وصيانة ا ادع ال اتفية اﳌذ ورة ،ع أن
ستو الشروط الﻀرور ة لذلك.
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 2.12ا دمات الراديو حر ة للمواصﻼت
 1.2.12شروط اﻻستغﻼل
توفر اتصاﻻت اﳌغرب خدمات اﳌواصﻼت الثنائية واﳌتمثلة بث واستقبال إرساليات ب ن السفن عرض البحر و ل
نقطة ان ائية للشب ات العامة ،وفقا لنظام اﳌواصﻼت بالراديو لﻼتحاد الدو للمواصﻼت). (UIT
تقدم اتصاﻻت اﳌغرب خدما ا ا ال الراديو البحري للمستعمل ن بأقل ت لفة و ا ودة اﳌطلو ة.
توفر اتصاﻻت اﳌغرب مجانا إيصال ا طابات اﳌتعلقة بالسﻼمة عرض البحر .وتتعلق ذه ا طابات:
بنداءات اﻻستغاثة وسﻼمة السفن عرض البحر؛ب شر البﻼﻏات اﻻست الية إ اﳌﻼح ن.2.2.12شروط توقيف اﻻستغﻼل
عند انقﻀاء مدة س ت ن ابتداء من تار خ دخول التحمﻼت ح التنفيذ ،يمكن ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن تخ الو الة الوطنية
لتقن ن اﳌواصﻼت برﻏب ا عدم مواصلة استغﻼل ا دمات الراديو بحر ة للمواصﻼت.
عندئذ توقف اتصاﻻت اﳌغرب استغﻼل ا دمات الراديو حر ة للمواصﻼت عد انقﻀاء ف ة إث عشر ) (12ش را ابتداء
من تارخ توصل الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت باﻹشعار شر طة أن يتم تأم ن استمرار ة ا دمات .و حالة
استمرارة شاط اتصاﻻت اﳌغرب خارج ف ة اﻻث عشر ) (12ش را اﳌذ ورة أعﻼه ،من أجل ضمان استمرارة خدما ا،
فإ ا عوض عن ذلك طبقا للنصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
وعند اﻻقتﻀاء ،يتع ن ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تنقل ملكية مجموع اﳌ شآت اﳌتعلقة باستغﻼل اته ا دمات إ
اﳌستغل ا تفظ به ،وذلك وفق الشروط ا ددة النصوص التنظيمية ا اري ا اﳌتعلقة با دمة اﻷساسية.
يمكن ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن شارك أي إعﻼن عن منافسة بقصد استغﻼل ا دمات اﳌذ ورة ،ع أن ستو الشروط
الﻀرور ة لذلك.
يتم تحديد مبلغ التعو ض وثمن تفو ﺖ اﳌ شآت ،اﳌنصوص عل ا اﳌادة اته ،عن طر ق تقييم يتوﻻه مكتب تدقيق
مع ف به دوليا ،وذلك طبقا للنصوص التنظيمية ا اصة با دمة اﻷساسية.
 3.12خدمات التلغراف والتلكس
وفر اتصاﻻت اﳌغرب خدمات التلغراف والتلكس طبقا ﳌﻀمون اﳌ ق  5.2اﳌرفق بدف التحمﻼت ذا.
الباب الثالث
اﳌسا مة أعباء اﳌ ام العامة ال تقوم ا الدولة
اﳌادة  :13اﳌسا مة مواصﻼت الدولة
 1.13يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب أن توفر وتؤمن جميع الوصﻼت الﻼزمة لتنقﻼت جﻼلة اﳌلك الوطنية والدولية.
 2.13كما يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب :
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ضمان سي الشبكة اﳌش كة ب ن الوزارات وتوف الوصﻼت اﳌرتبطة ا؛توف الوصﻼت ال تطل ا السلطات ا ومية. 3.13تؤدى عن ا دمات اﳌطلو ة من اتصاﻻت اﳌغرب وال توفر ا ذه اﻷخ ة إطار اﳌادة  13اته أجرة تح سب
بالرجوع إ أسعار السوق.
اﳌادة  :14اح ام الب ئة
دائرة اح ام الب ئة والقيمة ا مالية لﻸماكن ووفق الشروط اﻷقل ضررا بال سبة

يجب أن تقام الب يات التحتية
للملك العام ولﻸمﻼك ا اصة.
وتتحمل اتصاﻻت اﳌغرب ل اﻷشغال اﳌنجﺰة ع الطرق العام والﻼزمة ﻹقامة الب يات التحتية اﳌذ ورة و يجب إنجاز
ذه اﻷشغال وفق اﻷنظمة و اﳌتطلبات التقنية اﳌعمول ا ما يخص ميدان الطرقات.
اﳌادة  :15اﳌسا مة البحث والتكو ﻦ وتوحيد اﳌعاي

ميدان اﳌواصﻼت

تطبيقا ﻷح ام القانون رقم  24-96كما وقع غي ه وتتميمه ،سا م اتصاﻻت اﳌغرب سنو ا
والت و ن.
يحدد اﳌبلغ السنوي ل ذه اﳌسا مة :
 سبة ) (% 0.75من رقم معامﻼت اتصاﻻت اﳌغرب برسم الت و ن وتوحيد اﳌعاي ؛ و سبة ) (% 0.25من رقم معامﻼ ا برسم البحث.يتم تمو ل ذه ال امج طبقا للنصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل.

تمو ل برامج البحث

اﳌادة  :16اﳌسا مة م ام وتحمﻼت ا دمة اﻷساسية
سا م اتصاﻻت اﳌغرب ،سنو ا ،تمو ل م ام ا دمة اﻷساسية حدود  % 2من رقم معامﻼ ا ،وذلك وفقا للنصوص
ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل.

)ت

ذه اﳌادة(.

اﳌادة  :17كيفية أداء اﳌسا مات اﳌ ام العامة للدولة

الباب الرا ع
اﳌقابل اﳌا واﻷتاوى
اﳌادة  :18اﳌقابل اﳌا
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 1.18تطبيقا للمادة  10من القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه  ،تخﻀع اتصاﻻت اﳌغرب ﻷداء مقابل ما يح سب ع
أساس رقم معامﻼ ا دون اعتبار الرسوم  ،ا قق برسم أ شطة اﳌواصﻼت موضوع دف التحمﻼت ذا.
يحدد ذا اﳌقابل اﳌا ستة باﳌائة ) (%6من رقم اﳌعامﻼت دون اعتبار الرسوم  ،ا قق خﻼل سنة  2000برسم
ا دمات موضوع دف التحمﻼت ذا .و ستحق ذا اﳌقابل اﳌا ل سنة إ ﻏاية سنة  2002بال سب التالية:
 سنة  ،2001ب سبة4% سنة  ،2002ب سبة2%اية ل
 2.18يدفع اﳌقابل اﳌا اﳌذ ور لفائدة ا ﺰ نة العامة للمملكة أر ع ) (4دفعات م ساو ة  ،وتتم ع التوا
من ش ر مارس و ونيو وش ن ودجن من السنة ا ار ة.
أما اﳌبلغ اﳌتبقى ا تمل والناتج من فارق الدفعات اﳌشار إل ا أعﻼه ومن مبلغ اﳌقابل اﳌا اﳌذ ور واﳌستحق برسم
السنة اﳌالية اﳌعنية ،فيتم دفعه  31مارس من السنة اﳌوالية.
 3.18أما اﳌبالغ ال سبق ﻻتصاﻻت اﳌغرب أن دفع ا برسم سنة  2000واﳌتعلقة باﳌقابل اﳌا عن رقم اﳌعامﻼت ا دد
اﳌادة  1.18أعﻼه  ،فتؤخذ ع ن اﻻعتبار ﻷﻏراض تطبيق دف التحمﻼت ذا.
 4.18يحسب مبلغ اﳌقابل اﳌا اﳌشار إليه أعﻼه دون اعتبار الرسوم كما يخﻀع لﺰادة الﻀر بة ع القيمة اﳌﻀافة
بال سبة اﳌعمول ا.
 5.18و حالة عدم أداء اﳌقابل اﳌا اﻷجل ا دد اته اﳌادة  ،فتطبق العقو ات اﳌنصوص عل ا النصوص
القانونية والتنظيمية ا اري ا العمل بما ذلك أح ام اﳌادة  30من القانون رقم  24-69اﳌشار إليه أعﻼه.
اﳌادة  :19أتاوي تﺨصيﺺ ال ددات الراديوك ر ائية
 1.19وفقا ﻷح ام اﳌادة  9من القانون رقم  24-96السالف الذكر  ،تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بأداء أتاوة سنو ة مقابل
استعمال ا لل ددات ا صصة ل ا.
 2.19و يتم تحديد مبلغ ذه اﻷتاوي وفقا للنصوص التنظيمية اﳌعمول ا .وت ئ اتصاﻻت اﳌغرب سنو ا ما ذم ا إزاء
الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،أرع ) (4دفعات م ساو ة تتم ع التوا عند اية ل من ش ر مارس و ونيو
وش ن ودجن من السنة ا ار ة.
 3.19و يتم تحصيل اﻷتاوي اﳌستحقة ذا الرسم وفقا ﻷح ام اﳌادة  38مكرر من القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه.
اﳌادة  :20أتاوي ورسوم وضرائب أخرى
تخﻀع اتصاﻻت اﳌغرب لﻸح ام الﻀر ية ا اري ا العمل .ول ذا الغرض ،يجب عل ا أن ت ئ ذم ا من جميع الﻀرائب
وا قوق والرسوم واﻷتاوي اﳌفروضة بمقت النصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل.
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الباب ا امس
اﳌسؤولية واﳌر اقبة والعقو ات
اﳌادة  :21اﳌسؤولية العامة
إن اتصاﻻت اﳌغرب مسؤولة عن حسن س شب ا ا وعن اح ام مجموع اﻻل امات اﳌنصوص عل ا دف التحمﻼت
ذا وكذا التقيد باﳌبادئ واﻷح ام ال شرعية والتنظيمية.
اﳌادة  :22غطية ا اطر مﻦ قبل شر ات التأم ن
 1.22تؤمن اتصاﻻت اﳌغرب مسؤولي ا اﳌدنية واﳌ نية ا اطر اﳌتعرض ل ا بموجب دف التحمﻼت ذا  ،ﻻسيما عن
اﻷموال اﳌرصودة ل دمات واﳌ شآت طور البناء والتج ات طور اﻹقامة  ،وذلك بإبرام عقود تأم ن لدى شر ات
تأم ن معتمدة.
 2.22و تﻀع ر ن إشارة الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ش ادات التأم ن ال ت ون طور الصﻼحية.
اﳌادة  : 23اﻹخبار واﳌر اقبة
 1.23تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب بأن تﻀع ر ن إشارة الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت اﳌعلومات أو الوثائق اﳌالية والتقنية
والتجار ة الﻀرور ة للتأكد من اح ام ا لﻼل امات اﳌفروضة عل ا بمقت النصوص ال شرعية والتنظيمية وكذا
بموجب دف التحمﻼت ذا.
 2.23يجب ع اتصاﻻت اﳌغرب أن تقدم ل ش ر للو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت اﳌعلومات التالية اﳌتعلقة ب ل
خدمة مستغلة بموجب دف التحمﻼت ذا :
أ .عدد اﻻش ا ات عند اية ل ش ر؛
ب .معدل مدة النداءات؛
ت .مجموع عدد الوحدات اﳌفوترة:
ث .عدد النداءات اﳌرسلة واﳌستقبلة من قبل مستعم مستغل ن آخرن للشب ات العامة للمواصﻼت؛
ج .سبة اﻻنقطاعات؛
ح .نتائج جودة خدمة وأداء الشب ات )كما محددة دف التحمﻼت ذا( اﳌ لة خﻼل الش ر.
 3.23و عرض اتصاﻻت اﳌغرب ع الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت  31 ،مارس من ل سنة ،ع أ عد تقدير تقر را
مفصﻼ حول :
تنفيذ دف التحمﻼت ذا؛-مستوى توسيع الشب ات اﳌنجﺰ خﻼل السنة الفارطة ومخطط التوسيع للسنة اﳌوالية.
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 4.23تل م اتصاﻻت اﳌغرب ع النحو واﻵجال ا ددة بمقت النصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل
و موجب دف التحمﻼت ذا ،بتوصيل اﳌعلومات اﻵتية إ الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت 31 ،مارس من ل سنة
ع أ عد تقدير :
أي عديل رأسمال وحقوق تصو ﺖ اتصاﻻت اﳌغرب ،أو حالة سع ا البورصة ،أي تصر ح بتجاوز ا داﻷق ؛
وصف موع ا دمات اﳌعروضة؛ عر فات تقديم ا دمة والشروط العامة؛معطيات ا ركة ورقم اﳌعامﻼت؛اﳌعلومات اﳌتعلقة باﻻستعمال الكيفي والك للموارد ا ولة وخاصة ال ددات واﻷرقام؛اﳌعلومات الﻼزمة ﻻح ساب اﳌسا مات تمو ل ا دمة اﻷساسية؛اﳌعطيات اﳌتعلقة بجودة ا دمة  ،خاصة بالنظر إ اﳌؤشرات اﳌﻼئمة ال تمكن من تقييم ا؛مجموع اتفاقيات الرط البي ؛مجموع اتفاقيات اس ئجار اﳌقدرات؛مجموع اتفاقيات تقسيم اﳌواقع؛ ل معلومة أخرى أو وثيقة منصوص عل ا دف التحمﻼت ذا أو النصوص ال شرعية ا اري ا العمل. 5.23بطلب من الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت ،ولتمكي ا من ممارسة صﻼحي ا ،تقدم ل ا اتصاﻻت اﳌغرب ع وجه
ا صوص اﳌعلومات التالية :
العقود اﳌ مة ب ن اﳌشغل واﳌوزع ن والباعة الصغار أو شر ات ال سو ق؛اتفاقيات احتﻼل اﳌلك العام؛اتفاقيات تقسيم الب يات التحتية؛العقود اﳌ مة مع الﺰ ناء؛ ل معلومة ضرور ة تمكن الو الة الوطنية لتقن ن اﳌواصﻼت من دراسة طلبات اﳌصا ة ل ال اعات ب ن اﳌشغل ن؛اﻻتفاقيات اﳌ مة مع مشغ بلدان أخرى؛ ل اتفاقية م مة مع اﳌنظمات الدولية وخاصة فيما يتعلق باﻷقمار الصناعية؛ ل معلومة ضرور ة للتحقق من اح ام اﳌساواة شروط اﳌنافسة وخاصة اﻻتفاقيات أو ال وتو وﻻت اﳌ مة مع  /أوب ن توا ع اتصاﻻت اﳌغرب والشر ات اﳌنتمية لنفس ا موعة أو فروع أ شطة اتصاﻻت اﳌغرب ا تلفة.
ل اﳌعلومات اﳌذ ورة أعﻼه ا عا مع مراعاة اح ام سرة اﳌعامﻼت.
 6.23و للو الة الوطنية صﻼحية القيام ،بواسطة أعوا ا اﳌو ل ن ل ذا الغرض أو أي ص مؤ ل قانونيا من طرف ا،
بتحر ات لدى اتصاﻻت اﳌغرب ،بما ذلك التحر ات ال تتطلب تدخﻼت مباشرة أو ﻏ مباشرة أو إيصال تج ات
خارجية إ شبك ا ا اصة ،ضمن الشروط اﳌنصوص عل ا القوان ن والنصوص التنظيمية ا اري ا العمل.
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اﳌادة  :24عدم اح ام الشروط القانونية والتنظيمية لدف التحمﻼت
 1.24حالة عدم تنفيذ اتصاﻻت اﳌغرب ال اما ا اﳌتعلقة بإحداث واستغﻼل شب ا ا و اﳌفروضة عل ا بحكم القوان ن
والنصوص التنظيمية ا اري ا العمل ،و موجب دف التحمﻼت ذا ،فإ ا تتعرض للعقو ات اﳌنصوص عل ا
اﳌادت ن  30و  31من القانون رقم  24-96كما وقع غي ه و تتميمه ،دون اﳌساس بحق اﳌتا عة ا نائية عن اﻻقتﻀاء.
 2.24حالة عدم تبليغ اتصاﻻت اﳌغرب اﳌعلومات ال تفرض ا النصوص ال شرعية والتنظيمية ا اري ا العمل
وال يخﻀع ل ا با صوص الرط البي للشب ات العامة للمواصﻼت واستعمال ال ددات الراديوك ر ائية ومعدات
اﳌواصﻼت ،فإ ا تتعرض للعقو ات اﳌنصوص عل ا اﳌادة  29اﳌكررة من القانون رقم  24-96اﳌشار إليه أعﻼه كما وقع
غي ه وتتميمه.
 3.24وﻻ تخول أية عقو ة من العقو ات اﳌتخذة قانونا بموجب ذه اﳌادة أي عو ض لفائدة اتصاﻻت اﳌغرب.
الباب السادس
أح ام ختامية
اﳌادة  :25عديل دف التحمﻼت
ﻻ يمكن عديل دف التحمﻼت ذا إﻻ وفق شروط وضعه واﳌصادقة عليه ،طبقا ﻷح ام القانون رقم  24-96اﳌشار إليه
أعﻼه.
اﳌادة  :26مدلول وتأو ل دف التحمﻼت
يخﻀع تأو ل وتحديد مدلول دف التحمﻼت ذا ﻷح ام القوان ن والنصوص التنظيمية ا اري ا العمل اﳌغرب.
اﳌادة  :27وحدات القياس وعملة اﳌسا مات
 1.27تلﺰم اتصاﻻت اﳌغرب باستعمال النظام اﳌ ي ووحدات القياس اﳌرتبطة به فيما يخص جميع الوثائق واﳌذكرات
والنقط التقنية والتصاميم وﻏ ا من الوثائق اﳌكتو ة.
 2.27تؤدى مبالغ مختلف اﳌسا مات بالدر م.
اﳌادة  :28لغة دف التحمﻼت
دف التحمﻼت ذا محرر باللغت ن العر ية والفر سية .و عتمد أمام ا اكم اﳌغر ية الصيغة العر ية لدف التحمﻼت
ذا.
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اﳌادة  :29اختيار محل ا ابرة
تختار اتصاﻻت اﳌغرب مقر ا اﻻجتما بالعنوان أدناه محﻼ للمخابرة:
شارع النخيل ،الر اض ،الر اط.
اﳌادة  :30اﳌﻼحق
إن اﳌﻼحق الستة ) ( 6اﳌرفقة بدف التحمﻼت ذا جﺰء ﻻ يتجﺰأ منه .ولن يتم شر ذه اﳌﻼحق ﻷسباب تتعلق بالسر ة.
ﻻئحة اﳌﻼحق
اﳌ
اﳌ
اﳌ
اﳌ
اﳌ
اﳌ

ق  :1مسا مة اتصاﻻت اﳌغرب
ق  :2أح ام مطبقة ع الشبكة الثابتة للمواصﻼت
ق  :3أح ام مطبقة ع الشبكة GSM
ق  :4أح ام مطبقة ع الشبكة NMT
ق  :5أح ام مطبقة ع الشبكة RM
ق  :6ﻻئحة ا ادع اﳌستغلة بتار خ دخول دف التحمﻼت ح التنفيذ
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