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خيص بإقامة واستغالل دف  شبكة عمومية التحمالت لل

اتف   ليوي لل ية باململكة GSMا    املغر

معة) ة ا  (ال
  

اص با س قراءة دف التحمالت ا خيصلت وم منميدي  املمنوح لشركة ل عامة إقامة واستغالل شبكة أجل  تيلي

ليوي  ثانية اتف ا ة الGSM لل ذه ال شمل ع النصوص التالية:، تم إعداد     

قامة ) بمنح رخصة إل1999 أغسطس 2( 1420يع االخر من ر  19صادر   2.99.895املرسوم رقم  -

ليوي  اتف ا  .GSM من نوع واستغالل شبكة عامة ثانية لل

اليف شركة) 2005يوليو  13( 1426جمادى االخرة  6صادر   2.05.773املرسوم رقم  -  بتغي دف ت

 .تيليكوم ميدي

خيص ) 2005يوليو  13( 1426جمادى االخرة  6صادر   2.05.774املرسوم رقم  - بتمديد مدة ال

يع االخر  19صادر   2.99.895رقم  بمقت املرسوم ميدي تيليكوم شركةل املمنوح  2( 1420من ر

 . )1999أغسطس 

يع األول  22صادر   2.05.1456املرسوم رقم  - ) بتغي دف تحمالت 2006ل أبر 21( 1427من ر

 تيليكوم.ميدي  شركة

 ) بتغي دف تحمالت شركة2014أغسطس  8( 1435من شوال  11صادر   482.14.2املرسوم رقم  -

 تيليكوم.ميدي 

ا أعاله  املراسيم عاالطالع كذلك  ير ا املشار إل ية.   دة الرسمية للمملكة املغر ر شورة با مكن امل و

:  ذهتحميل  ارئ للق ي التا و   .www.anrt.maاملراسيم من املوقع اإللك

خيصذا  تم تجديد تدئ من إضافية سنوات عشر ملدة ال    .املشار إليه أعاله 774.05.2املرسوم رقم بمقت  ،2014أغسطس  2 ت

 

  

 

  األول  الباب

خيص اإلطار   العام ومدة ال

 

  دف التحمالت موضوع :1 املادة

 

عده ب دف دف التحمالت ي شبكة  إ تحديد شروط ،» التحمالت دف" ذا واملشار إليه  إحداث واستغالل ثا

ليوي من معيار النظام العاملي لالتصاالت اتف ا ية من قبل شركة ميدي   GSMاملتنقلة عمومية لل باململكة املغر

وم ش.م    Médi Télécom S.A تيلي

  

ف :2 املادة   التعر

 

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

ا ما  ات يقصد م ذا مصط   :يستعمل  دف التحمالت 
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  GSM العاملي لالتصاالت النظام 1. 2

(Global System for Mobiles communications)  

ددة من نظام أر لالتصاالت ن من التواصل باستعمال تقنيات رقمية ع النحو ا ة املعدة للتمك ليو د  ا قبل املع

ي لتوحيد االتصاالت   .األورو

(Institut Européen de Normalisation des Télécommunications)  

 

خيص 2.2   ال

ي شبكة ع حق إحداث واستغالل ليوي من ثا اتف ا   .GSM معيارمومية لل

  

   (Base transceiver station /BTS) محطة أساسية 3.2

ائية إلحدى خاليا الشبكة. محطة قاعدة تقوم ر ن املتواجدين  و  بالتغطية الراديوك ك ا نقطة  توفر للمش خلي

املات. لية وحدة أساسية ولوج إ الشبكة الستقبال أو إرسال م سبة لتغطية منطقة ترابية بالراديوبا وا   .ل

 

اقب محطة 4.2   (Base station controller /BSC) أساسية مر

سي ات تقوم ب ام مختلفة تتعلق بوظائف التواصل واالستغالل ومنتمحطة قاعدة أو عدة محطات و  تج ذلك  ؤدي م

اتفية الصادرة عن ا ركة ال ل من وظيفة ممركز ا صوص إنجاز  ركة  طةع ا األساسية ووظيفة محول ا

اتفية الواردة من املبدل  اتجاه محطة املرسل  .إليه ال

  

دمات املتنقلة أو مركز تبديل(  مبدل 5.2  ) Commutateur/Mobile Center/MSC Switching ا

ط از يقوم بالر اتف العمومي GSMالبي للنظام العاملي لالتصاالت املتنقلة ج ات ال عتمدمع شب  ذلك ع  ة و

ركية و النقل البيخليوي وتدب مستعم اصيات ال تصدر عن ا  .الشبكة ا

 

 (Mobile Station /MS) محطة متنقلة 6.2

يح ك النفاذ إ شبكة النظام العاملي لالتصاالت تج متنقل ي ق املسلك GSM للمش ي. عن طر ا ر ون  الراديوك و

اك مدونا  ةرقم االش و عرف ب "معايرة  ك  بطاقة محوسبة    (SIM Subscripter identifier mobile) ":املش

 

غطية 7.2   (zone de couverture) منطقة 

وم" بتقديم خدمات النظام العاملي لالتصاالت مجموع مناطق اململكة ا "ميدي تيلي م ف ية ال تل وذلك  ،GSM املغر

ول  خيص ا ا طبقا ملقتضيات ال   .ل

 

  (usagers visiteurs) زوار  مستعملون  8.2

ناء آخرون من غ ائية األرضية املفتوحة ز ر ات الراديوك ن  الشب ك وم واملش ي ميدي تيلي للعموم باململكة  مش

زة متالئمة مع النظام العاملي ية، يتوفرون ع أج ومميدي تيل"راغبون  استعمال شبكة  و GSMلالتصاالت املغر   ."ي
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  (usagers itinérants) متجولون  مستعملون  9.2

ناء آخرون من غ ن الزوار  ز ناملستعمل ك ات االتصاالت واملش اك  شب م اش وم"، ل ة  لدى "ميدي تيلي الراديو

ن الذين أبرموا عقود تجول مع وم" العمومية الرقمية املستغلة من طرف املشغل   ."ميدي تيلي

  

سدادا سبة 10.2   ( taux de blocage /TB) ال

ر احتمال املة  الساعة األك  استحالة تمر سبم ال ذا لشبكة ميدي ةاكتظاظا. و سب  وم"، يح االحتمال ع  تيلي

ع ساعات ( اتفية اليومية خالل األر ركة ال ت واألحد وأيام العطل اكتظاظا، ) األك4أساس متوسط ا   .ماعدا أيام الس

 

  (taux de coupure) االنقطاع بةس 11.2

املة املة منقطعة إذا ما احتمال انقطاع م عت امل اإلشارة يجعل  حصل خلل  قبل األوان  ساعة االكتظاظ األق و

سبة االنقطاع التواصل مستحيال ملدة تفوق العشر ثوان. ذه ال ث من  س طة املتنقلة إ خارج  و الناتج عن انتقال ا

و  غطية شبكة "ميدي منطقة   .م"تيلي

سبة لشبكة "ميدي ال ع و اتفية اليومية خالل األر ركة ال ذا االحتمال ع أساس متوسط ا سب  وم" يح  تيلي

ت واألحد وأيام ،) األك اكتظاظا4ساعات (   .العطل ماعدا أيام الس

 

  ( opérateur) مشغل 12.2

  .تصاالتواستغالل شبكة عمومية لال حائز ترخيص إلحداث

  

  (E T S I) م أ ت ت 13.2

ي د األورو   .لتوحيد االتصاالت املع

(Institut Européen de Normalisation des Télécommunications/ European Telecommunications Standards 

Institute)  

  

  (U I T) إ د ت 14.2

  لالتصاالت االتحاد الدو

(Union Internationale des Télécommunications / International Telecommunication Union)  

 

  (Jour ouvrable) عمل يوم 15.2

ية مفتوحة بصفة ون فيه االدارات واألبناك املغر ت واألحد، ت   .عامة يوم من أيام األسبوع، ما عدا أيام الس

  

  املرجعية النصوص :3 املادة

 

خيص ايجب تنفيذ  1.3 عية  كوم"لشركة "ميدي تيلي ول ال شر موع املقتضيات ال  ووفقا والتنظيميةطبقا 

ا العمل اري  ي  للمعاي ا ن املغر و منصوص عليه أو محال إليه  وخاصة والدوع املستو ا ما  دف  م

ذا   النصوص التالية: وكذا التحمالت 

نفيذه الظ 24-96القانون رقم  - يد واملوصالت والصادر ب ف رقم املتعلق بال   2 الصادر 1-97-162 الشر

يع اآلخر    ).1997غشت  7( 1418ر
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اير  25( 1418من شوال  27الصادر   2-97-1025 املرسوم رقم - ات  ط البي) املتعلق بالر1998ف لشب

  .املواصالت

اير  25( 1418شوال  27الصادر   2-97-1026 املرسوم رقم - ستغالل ال  املتعلق بالشروط العامة )1998ف

ات العامة للموصالت   .الشب

اير  25( 1418شوال  27، الصادر  2-97-1027 املرسوم رقم - شروط توف شبكة1998ف مفتوحة  ) املتعلق 

 .للمواصالت

املتبعة أمام  باإلجراءاتاملتعلق  )2005يوليو  13( 1426جمادى اآلخرة  6الصادر   02-05-772املرسوم رقم  -

الة الوطنية ل ن املواصالت  ماالو اعات و املمارسات املب يتعلق تقن قواعد املنافسة و عمليات ة ليافنال

  االقتصادي.كال

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

ائية كما  ر ددات الراديوك ه وقعال  وتتميمه. غي

 

ا  حالة تناقض 2.3 عية والتنظيمية املشار إل شر فإن  ،أحد من مقتضيات دف التحمالت مع مقتضيات النصوص ال

ة ذه األخ ون ل   .األسبقية ت

  

خيص موضوع :4 املادة   ال

 

خيص 1.4 ليوي من معيار يتعلق ال اتف ا وم" بإحداث واستغالل شبكة عمومية لل ول ل "ميدي تيلي النظام  ا

ا ،GSM عاملي لالتصاالتال ام املبادئ املقررة والشروط ال تحدد اري  مع اح ن والنصوص التنظيمية ا  االقوان

ا  دف ذا العمل وكذا الشروط املنصوص عل   .التحمالت 

  

وم" يجب ع "ميدي 2.4 صوص ،تيلي ة واملساواة ،ع وجه ا ا للمبادئ األساسية لالستمرار اما م    : التكيفيةو  اح

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

ك  ل مش وم أ) مع     ،"شبكة "ميدي تيلي

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

سبة  3.9ادة ومع مراعاة مقتضيات امل ارجعده بال   ،ل

ك  عج) م اتف املتنقل باملغرب ومع مراعاة مقتضيات املادة  ل مش ات ال ارج 3.9شب سبة ل   ،عده بال

نة و املستقبلية أن تقوم 2.2.4 ا وفقا للمعاي الدولية الرا    ،باقتناء وصيانة وتجديد معدات شبك

ا لضمان  أن تقوم 3.2.4 ا العادي واملستمربمراقبة شبك   .س

 

خيص ح التنفيذ ومدته وتجديده دخول  :5 املادة   ال

 

شر املرسوم الذي يصادق ع مقتضياته. 1.5 خ  ذا ح التنفيذ عند تار   يدخل دف التحمالت 

دمات داخل أجل ثمانية ( يجب أن يتم 2.5 خيص ح8االفتتاح التجاري ألداء ا عد دخول ال ر  ن  فيذ.التن ) أش تع و

وم" خ ع "ميدي تلي ن املواصالت بالتار الة الوطنية لتقن ا إخبار الو دما   .الفع لبداية االستغالل التجاري 
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خيص 3.5 ذا يمنح ال ابتداء  ) سنة15ملدة خمس عشرة ( ،إلحداث واستغالل الشبكة العامة، موضوع دف التحمالت 

خ دخوله ح التنفيذ   .أعاله 1.5دد  املادة وا ،من تار

ع  خيص ح التنفيذ، لن يمنح أي ترخيص آخر بإحداث )4(وطيلة مدة أر خ دخول ال واستغالل  سنوات، بداية من تار

ليوي  اتف ا ذاألر شبكة عامة لل سليم ترخيص ثان ا. و كم ال يمنع من  وم" وال من تمديد  ا ل ""ميدي تلي

خيص موضوع دف  ة ت. كماالتحمال ال سو ليوي  ال يمنع من  اتف ا سليم أو تمديد تراخيص الشبكة العامة لل أو 

ا  خه ال سبق استغالل   .تار

 

ن ( بطلب تودعه "ميدي 4.5 ع وعشر ن املواصالت أر الة الوطنية لتقن وم" لدى الو را ع األقل24تيلي خ  ) ش قبل تار

خيص اء مدة صالحية ال ا خمس ( ذا األخ ملدد تكميلية اليمكن تجديد  ،ان ل واحدة م ، ما عدا ) سنوات5تتجاوز 

ون مدته عشر ( ام 10التجديد األول الذي يمكن أن ت طة ال وم" "ميدي) سنوات شر دات إضافية إ تلك  تيلي بتع

. ذا الدف ا     املنصوص عل

خيص موضوع دف التحمالت  وال يخضع تجديد مرسوم،  ، حيث يتم بموجبت اإلعالن عن املنافسةذا إلجراءاال

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

  .ذا  دف التحمالت

مكن رفض طلب ا ا و اما نفيذ ال وم" إخالال فادحا ب ذا  ددة التجديد إذا ما أخلت "ميدي تيلي دف التحمالت 

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

 

خيص طبيعة :6 املادة   ال

 

خيص 1.6 ون ال صيا ي ذا    ،موضوع دف التحمالت 

 

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

  .إليه أعاله

 

ل :7 املادة ا الش ما ي ل "ميدي تيليكوم" ومسا   القانو

 

ذه تتخذ "ميدي 1.7 جب أن تحتفظ  ي و ل شركة خاضعة للقانون املغر وم" ش   .الصفة تيلي

 

مة 2.7 ل مسا ش ق رقم " ت ن  امل وم" ع النحو املب ق رقم 1ميدي تيلي ن امل ب ن  1 املوجود رفقته. و أيضا املشغل

مة القارة  "ميدي لون املسا ش اص الذين  ن وكذا األ ل وم املؤ   ."تيلي

  

وم يجب إخطار 1.2.7 مة  "ميدي تيلي ع املسا عديل لتوز ل  ن املواصالت ب الة الوطنية لتقن غي  "الو ل  وكذلك ب

ومملراقبة أحد مسا "ميدي تي   ."لي

  

صول ع 2.2.7 عديل مباشر أو غ مباشر ع يجب ا الة الوطنية للمواصالت إلحداث أي   إذن مسبق من الو

وم" بالرأسمال أو بحقوق  ن  "ميدي تيلي ل ن املؤ ل واحد من املشغل مة  ت. ع أنه ما عدا  ظروف  مسا التصو
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مة أحد من نائية، لن يؤذن بأي تخفيض  مسا ن  است ن،املشغل ل قبل انقضاء  مباشرة،بكيفية مباشرة أو غ  املؤ

مسمدة  خيص ح التنفيذ تنواس (5) ا خ بداية دخول ال   .املوالية لتار

  

ن 2.2.7بتطبيق مقتضيات املادة  دون اإلخالل 3.2.7 ل ن املؤ صول ع إذن ،أعاله ع املشغل مسبق من  يجب ا

ن ا الة الوطنية لتقن مةالو عديل مباشر أو غ مباشر  مسا ل  ن  ملواصالت ل ن القار م ل واحد من مجموع املسا

وم" غي  مراقبة أحد أعضاء مجموعة  بالرأسمال أو بحقوق  ، "ميدي تيلي سبة ألي  ت. وكذلك األمر بال التصو

ن م ا ش.م املسا ناء تيليفوني ن (باست غالواتصاالت ا Telefonica S.A .القار ي  Portugal Telecom ل والبنك املغر

ارجية ات مسعرة  إحدى أسواق  ،Banque Marocaine du Commerce Extérieurللتجارة ا ذه الشر مادامت 

نائية ن أو  ،البورصة).ع أنه ما عدا  ظروف است ن القار م مة أحد من األعضاء املسا لن يؤذن بأي تخفيض  مسا

عديل  مة القارةم بأي  ن ( ،راقبة مجموعة املسا ت خيص2قبل انقضاء مدة س خ دخول ال عد تار   .ح التنفيذ ) 

  

ن  دون اإلخالل 4.2.7 ن أو أعضاء 3.2.7و 2.2.7بتطبيق مقتضيات املادت ل ن املؤ مة القارة أعاله ع املشغل  ،املسا

ن املوا الة الوطنية لتقن صول ع إذن مسبق من الو مة  صالتيجب ا عديل مباشر أو غ مباشر  املسا ل  ل

ل واحد من مسا "ميدي ة بالرأسمال ل ذه األخ وم"   سبة خمسة باملائة  ،تيلي عديل يفوق  إذا ما ترتب عنه 

ق  ) من5(% نة  امل م كما  مب ذا املسا مة املباشرة أو غ املباشرة ل وات ) سن5طيلة مدة خمس ( ، وذلك1املسا

خيص ح خ دخول ال   .التنفيذ املوالية لتار

  

االت 5.2.7 ا  املواد   ا الة4.2.7و 3.2.7و 2.2.7املشار إل ن  ، يجب إيداع طلب إذن لدى الو الوطنية لتقن

ون الطلب متضمنا ا. و ورة.  املواصالت قبل إنجاز العملية املزمع القيام  شأن العملية املذ ل املعلومات  ذا مالم ل و

ر عت ممنوحا1واحد ( يتم التوصل بجواب داخل أجل ش عد إيداع الطلب، فإن اإلذن   (.  

د "ميدي ا  العرض وتتع م املنصوص عل اما ن الل ل ن املؤ ام املشغل وم" بضمان اح ا   تيلي ة م واملوجودة 

ق    .1امل

  

وم" أن تحوز من مستغ ال يجوز ل "ميدي 3.7 مة تيلي ليوي األر باملغرب مسا اتف ا  ل آخر لشبكة عامة لل

ت أو   ما. كمرأسمال الشركة و حقوق التصو ليوي األر  ال يجوز ألي مستغل آخر لشبكة عامة اأحد اتف ا لل

ات ال تراقبه) أن يحوز  مة  رأسمال ا باملغرب (بما  ذلك الشركة أو الشر وم" مسا لشركة و من "ميدي تيلي

ت أو  ما حقوق التصو   .أحد

  

ام املادة  4.7 ن: 5.2.7وفقا ألح ن التاليت الت ن املواصالت  ا الة الوطنية لتقن صول ع موافقة الو   أعاله، يجب ا

ات عامة للمواصالت باملغرب  رأسمال الشركة أو بحقوق  –أ  لما استلم مشغل صاحب ترخيص باستغالل شب

ت أ وم"؛التصو ما من " ميدي تيلي   و أحد

لما –ب  ات  و ما من مشغل لشب ت أو أحد مة  رأسمال الشركة أو بحقوق التصو وم" مسا استلمت " ميدي تيلي

  عامة للمواصالت باملغرب.

 

ص 5.7 مة  مشغل صاحب ترخيص باستغالل شبكة عامة ال يجوز ألي   يمتلك مباشرة أو بصفة غ مباشرة مسا

اتف انت  لل ة  ي") أن يتوفر ع أية مص ليوي األر باملغرب ("مشغل خلوي مغر ي آخر ا  ،مشغل خليوي مغر

ص ما سواء بصفة مباشرة أو غ مباشرة ؛ مع اإلشارة إ أنه ال ام حيازة  ذا االل ل مباشر أو  ،عت إخالال  ش
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مة ال ،غ مباشر ة مباشرة أو غ مباشرة  مشغل%) من 10تتعدى عشرة باملائة ( مسا  رأسمال شركة ذات مص

ن الة الوطنية لتقن يازة سوف تخضع سلفا ملوافقة الو ذه ا ي آخر.لكن  نة  ،املواصالت خليوي مغر طبقا للشروط املب

  .أعاله 5.2.7 املادة 

  

امات :8 املادة   الدولية والتعاون الدو االل

 

وم"  يجب ع "ميدي 1.8 اتيلي دات الدولية  مجال االتصاالت وخاصة م م االتفاقيات واملعا اتفاقيات  أن تح

ة و دودة أو ا دات االتحاد الدو لالتصاالت واملنظمات ا ية وأنظمة ومعا ا اململكة املغر   .لالتصاالت املنضمة إل

ا أن تخ الة الو  وعل لفة باالتصاالت وكذا الو ومية امل ن املواصالتالسلطة ا ا   طنية لتقن بالتداب ال تتخذ

  .ذا الشأن

 

سمح ل "ميدي 2.8 وم" باملشاركة  املنظمات الدولية املعنية باالتصاالت عامة واالتصاالت و املتنقلة ع وجه  تيلي

صوص   .ا

ا من الة ا كما يمكن إعال اح من الو اق ا أعاله و ومية املشار إل نقبل السلطة ا املواصالت، مستغال  لوطنية لتقن

فا به لدى االتحاد الدو   .لالتصاالت مع

  

ي الباب   الثا

  إحداث واستغالل الشبكة شروط

 

  إحداث الشبكة شروط :9 املادة

 

ائية معاي ومواصفات 1.9 ر شآت الراديوك   املعدات وامل

ون املعدات ائية املستعملة  شب يجب أن ت ر شآت الراديوك وم" مطابقة ملقياس النظاموامل العاملي  كة "ميدي تيلي

ون املعدات جبو . GSM لالتصاالت ر ع أن ت س وم" أن  ا معتمدة مسبقا من قبل  ع "ميدي تيلي شبك املوصلة 

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

ا العمل وملقتضيات النصوص اري    .التنظيمية ا

ض ع وال يجوز ل "ميدي ع وم" أن  ذه املعدات معتمدة وفق تيلي انت  ا إذا  شبك ط معدات طرفية  الشروط  ر

ا العمل اري  ددة  النصوص التنظيمية ا   .ا

 

يات 2.9   التحتية للشبكة الب

  

اصة الشبكة 1.2.9   ا

ات يؤذن ل "ميدي شاء شبكة إرسال خاصة  وم" بإ   .يلي

ا إقامة وصالت مك ة، و رتز زم ال ا الوصالت بواسطة ا ما معا، خاصة م ائية أو  ر طة توفر  سلكية أو راديوك شر

ددات، وذلك لتوف وصالت اإلرسال    :حصراال

ا- ن معدات شبك ي ؛ ب اب املغر    املقامة ع ال
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ا- ن معدات شبك ناملق و ات مستغل ي مع شب اب املغر ط البي ع ال ي ونقط الر اب املغر ن  امة ع ال آخر

ات العامة لالتصاالت باملغرب   .للشب

  

يات التحتية 2.2.9 ئجار الب   اس

يات تحتية بديلة  ات عامة للمواصالت أو من مستغل لب ستأجر من مستغل آخر لشب وم أن  يجوز أيضا مليدي تيلي

ط مباشر  وصالت أو ن ر يات تحتية لتأم اب ن معدا ا العمل ب اري    .وفقا للنصوص التنظيمية ا

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

ا. وماليةإجراءات تقنية    قبل مباشر

 

ط ال النفاذ املباشر 3.9   دوإ ا

  

وم" يلزم "ميدي 1.3.9 ا الدولية ع ،2001دجن  31إ غاية  ،تيلي املا ن  أن تتو إيصال جميع م ات املستغل شب

ذا الغرض م ترخيص ل ن الذين منح ل ام ،الوطني   .املشار إليه أعاله 24-96القانون  وذلك طبقا ألح

يات التحت وتحدد إجراءات وم" للب ن  عقدةاستعمال "ميدي تيلي ن الوطني ؤالء املستغل ط البي  ية الدولية ل الر

ن األطراف املعنية مة ب   .امل

  

وم" ابتداء من فاتح يناير  "ميدي -يؤذن ل 2.3.9 اصة ع2002تيلي ا التحتية الدولية ا يا اب  ، باستغالل ب ال

ا ك املات الدولية ملش ر امل ي وذلك فقط لتمر م ،املغر ا  ،الزوار واملستعملون املتجولون  املستعملون  بمن ف سواء م

م من املغرب أو املات املرسلة إل م بداخله امل م و ة إل   .املوج

د ذه الغاية، تتع م " ول ا، بمن ف و ا مش ا أو يرسل ستقبل اتفية ال  ركة ال وم" بأن ال توصل سوى ا ميدي تيلي

  .ملتجولون املستعملون الزوار واملستعملون ا

وم" يجب ع "ميدي 3.3.9 ا2002ابتداء من فاتح يناير  ،تيلي ك ل واحد من مش سمح ل م ،، أن  املستفيدون  بمن ف

ة اختيار املشغل  مجال االتصاالت ،الزوار واملستفيدون املتجولون  الدولية املقيم باملغرب الذي يرغبون  أن  بحر

م املا ر م لوا إليه تمر   .دوليةال يو

  

شأن مبادئ تتفاوض "ميدي 4.3.9 م  ن األجانب املعتمدين من طرف سلطات بلدا ة مع املستغل وم" بحر  تيلي

ا ك  استعمال ات املش جراءات دفع األجرة عن الوصالت والتج لقواعد وتوصيات املنظمات الدولية  وذلك طبقا ،و

ا املغرب   .املنضم إل

  

الة عرض ع الو اال كما  شأ ع ال قد تتفاوض  يل اإلخبار، رسوم التوز ن املواصالت، ع س مع  وطنية لتقن

ن األجانب   .املستغل

 

ددات 4.9   ال

  

  العاملة GSM العاملي لالتصاالت أشرطة النظام 1.4.9

خ دخول  ط مقاسه بداية من تار وم" باستغالل عرض شر خيص ح التنفيذ، يؤذن ل "ميدي تيلي رتز  x 10 2 ال ميغا

x10 MHz) 2 (] ددات  أشرطة رتز960-950] و[915-905مطابق لقنوات ال ب التا ،] ميغا ت    : حسب ال
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ي قناة النظام العاملي لالتصاالت( التفاوت املزدوج - ن مسل رتز ( 45ساوي  )GSMتفاوت ب    ؛ )MHz 45 ميغا

رتز ( 200 القنوات املتباعدة ب -    ؛ )KHz 200كيلو

ددات -    : القيم التالية لقنوات ال

- (N x 0,2) + 890رتز   ؛ MHz بامليغا

- (N x 02) + 935رتز    N ≤124 ≥ 75حيث  ،MHz بامليغا

 

اب الوط وتتوافر مختلف سيق ع مستوى  ،القنوات بمجموع ال ات الت دود مع مراعاة إكرا  .ا

مكن تخصيص قنوات وم"  و ططترددات إضافية ل "ميدي تيلي ا وطبقا  ددات حسب توفر  .ال

ذه الغاية، يوجه ن ول تع ن املواصالت. و الة الوطنية لتقن ددات إ الو اجة إ ال سوغ ا ة  طلب معلل  ذه األخ ع 

خ إيداع6أن تجيب ع الطلب داخل أجل ستة ( ر ابتداء من تار ت بواسطة وصل استالم ) أش   .الطلب املث

 

دداتاست شروط2.4.9   عمال ال

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

  .العمل وحسب توفر الطيف

الة أيضا مكن للو اب الوط أو و غطية وحدود طاقة اإلشعاع ع مجموع ال ع  أن تفرض، عند الضرورة، شروط 

  .مناطق محددة

الة طلب من الو ا ألشرطة و وم" باإلعالن عن مخطط استعمال ن املواصالت، تقوم "ميدي تيلي ددات  الوطنية لتقن ال

ا صصة ل   .ا

  

  خالتاالتد 3.4.9

ا العمل واالستغاللاإلحداث  عت حرة شروط اري  ام النصوص التنظيمية ا وحتمية  وطاقات اإلشعاع، مع اح

سيق الوط والدو  عدالت شات ضارة  شو ا ، وعدم إثارة تداخالت أو    .معاين

ن و حالة حدوث الة الوطنية لتقن ين إخبار الو ذين األخ ن، يجب ع  ن قنوات مشغل خ  تداخالت ب املواصالت بتار

ا الستغالل القنوات موضوع ان التداخالت والشروط املعمول  ) أيام 7التداخل، وذلك داخل أجل أقصاه سبعة ( وم

رفع املشغالن خ املعاينة. و ا إلصالح عد تار ا التداب املتفق عل ن املواصالت قصد املصادقة عل الة الوطنية لتقن  للو

ر واحد ورة، وذلك داخل أجل أقصاه ش   .التداخالت املذ

 

ط 5.9   البي الر

ستفيد "ميدي 24-96القانون  من 11تطبيقا للمادة  ا املشار إليه أعاله،  ن شبك ط ب وم" من حق الر ات  تيلي وشب

ط ات مقدمو خدمات الر ل مستغلو الشب ات العامة لالتصاالت. و ا  مستغ الشب البي الطلبات ال تتقدم 

وم   "."ميدي تيلي

تم تحديد الشروط ن و ن املستغل ة ب ر امل ا ا ب شأ ة  العقود املتفاوض  ام  التقنية واملالية واإلدار  إطار اح

م ل واحد م اصة ب   .دفاتر التحمالت ا

ة طلبات كما ا وفقا  تتم معا اعات املتعلقة  ط البي وكذلك ال عية وعقود الر شر اري  والتنظيميةللنصوص ال ا

  .ا العمل
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قيم مجموعات 6.9   ال

ن املواصالتاملشار إليه أعاله، ستق 24-96من القانون  11 طبقا ملقتضيات املادة الة الوطنية لتقن بتحديد  وم الو

ة ليو ا ا وم" الستغالل شبك ا "ميدي تيلي قيم ال سوف تحتاج العامة من مقياس النظام العاملي  مجموعات ال

ا منذ اآلن مجموعات GSM لالتصاالت قيم  وقد خولت ل    :التاليةال

03 0X XX XX  

03 1X XX XX  

03 6X XX XX  

03 8X XX XX  

03 9X XX XX  

غي جذري  ات و حالة  ذه التغي ن املواصالت تخطط  الة الوطنية لتقن ، فإن الو قيم الوط سيق مع  طط ال بت

عية شر ات العامة لالتصاالت، وفقا للنصوص ال ما العمل افة مستغ الشب اري    .والتنظيمية ا

  

اصة للدولة  استعمال 7.9 ات من أجل إقامةاألمالك العامة أو ا   التج

  

ات إحداث 1.7.9   التج

وم شاء "تمتلك "ميدي تيلي د عند إ ا. وتتع ة الستغالل وتمديد شبك ق  إنجاز األشغال الضرور ات أو  ا التج

ا اري  عية والتنظيمية ا شر ام مجموع املقتضيات ال ا ما يتعلق بإعداد ال أشغال معينة باح اب العمل، خاصة م

ئة الوط وحماية   .الب

 

ن اإلشارة 2.7.9 يات التحتية ر   وضع الب

ه وقعكما  24-96من القانون رقم  ةكرر امل 22طبقا ملقتضيات املادة  ستفيد هلتطبيقياملتخذة  والنصوص وتتميمه غي  ،

ق  الولوج،  وم من ا ندسة املدنية سيما والميدي تيلي شآت ال املرتفعة ال قد  والنقط اتوالقنو  واملسالك، إ م

ون  اص املعنو ا األ اضعون يتوفر عل دوامتيازات املرافق العامة  وذوو للقانون العام ا ات العامة  ومتع الشب

  للمواصالت.

ك  شاء املش م  شأن اتفاقات اإل سامي ا   واق شآت املشار إل ة  ذا البندامل ن األطراف  وتقنيةعقود تجار ب

عد  وترسلنية. املع ن املواصالت مباشرة  الة الوطنية لتقن اذه العقود إ الو ن  وتفصل. توقيع الة الوطنية لتقن الو

ا. اعات املتعلقة    املواصالت  ال

 

رنامج إحداث الشبكة منطقة التغطية 8.9   و

وم م "ميدي تيلي ا والستغاللبإنجاز التغطية املتمثلة  وضع و الوسائل الضرو  "تل ة إلحداث شبك إحدى  ر

ليوي العمومي من مقياس النظام العاملي لالتصاالت اتف ا    :يتو GSM خدمات ال

(I) سب ق رقم  التغطية لل ية كما  واردة  امل غطية الساكنة املغر ة من  نة  ذات  ، داخل اآلجال2املائو املب

ق   ؛امل

(II) ات غطية مجموع تراب ق رقم  ا ديدية الواردة  امل اور الطرقية وا موعات السكنية وا داخل  ،2وا

ق نة  نفس امل   .اآلجال املب
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دمة شروط :10 املادة   استغالل ا

  

ن شروط استغالل خدمات املواصالت، طبقا ملقتضيات القانون  يجب أن يتم توف املشار إليه  24-96 رقم وتأم

ا العملالتنظيمية  للنصوصو  اري  دمة  وذلك ا ون داخل األجل  والذيابتداء من االفتتاح التجاري ل يجب أن ي

ن  املادة    أعاله. 2.5املب

 

ا ديمومة 1.10 دمة واستمرار   ا

  

وم د "ميدي تيلي ا "تتع ا وتوف حماي ات شبك ن س منتظم ودائم لتج ة لتأم جب عل .باتخاذ التداب الضرور ا و

ة الكفيلة شر ذه  أن تقوم  أحسن اآلجال ب الوسائل التقنية وال ة أخطر العواقب الناتجة عن خلل  بمواج

ا أو ات أو توقف ا التج   .تدم

اما  تة قانون ملبدأواح رة مث ناء ظروف قا است ة، و وم" أنااالستمرار  خدماتتوقف توف  ، فال يجوز ل "ميدي تيلي

ن االتصاالت الة الوطنية لتقن   .املواصالت دون أن تحصل ع إذن مسبق من الو

 

دمة جودة 2.10   ا

  

د "ميدي 1.2.10 س تتع ات جودة تضا املقاي ا إ مستو ل الوسائل للوصول بخدما وم" ب    .الدولية تيلي

ا اعتماد جب عل ة لضمان خدمة مرضية من حيث ا و سطات الضرور مايات والت  ودة والتوافر واملعداتا

دمة  مستوى املعاي داف املتوخاة من جودة ا ي تبقى األ ة ل ا خصوصا من قبل  واإلجراءات الضرور املعمول 

ي لتوحيد) UIT( االتحاد الدو لالتصاالت د األورو سب التوافر  ،(ETSI) االتصاالت واملع وجه خاص ما يتعلق ب و

طإ من طرف إ ط سب ا   .آخر رفو

ا أيضا جبو  ا ما يقاس باملعاي  عل ام الشروط الدنيا خاصة م    :التاليةاح

سداد سبة ا    ؛(Taux de blocage des appels/ TB) النداءات أ) 

سبة انقطاع    ؛(Taux de coupure des appels/TC) النداءات ب) 

قل   ؛(Puissance du champ / P) ج) قوة ا

ي لتوحيد  د) جودة سمعية مطابقة د األورو   .(ETSI) االتصاالتع األقل ملقياس املع

ق رقم  ودة 3وتوجد بامل ى من ا د أد قل املطابقة  سبة االنقطاع وقوة ا سداد و سبة اال ل من  الواجب  قيم 

وم ا  الشبكة املقامة من قبل "ميدي تيلي   ."توفر

جب أن تتحقق غاية ود و ارجة أوا ا ا سداد النداءات سواء م سب ا سبة ل   .الداخلة ة بال

جب ع "ميدي خ أقصاه  و دمة  تار را يتضمن الئحة مؤشرات جودة ا وم" أن تقدم تقر ل سنة يناير 31تيلي  .من 

الة جوز للو وم و ن املواصالت أن تقوم بمراقبات لدى "ميدي تيلي ن إشارة  ة أنذه األخ ". وعالوطنية لتقن تضع ر

ذا ل الوسائل الالزمة ل ورة  الة املذ   .الغرض الو

الة وم" أن تقوم بتعديل الشروط الدنيا كما يجوز للو سيق مع "ميدي تيلي ن املواصالت، بت واملعاي  الوطنية لتقن

بعث طلب التعديل ستة ( ا. و ددة لكمي خ6ا ر ع األقل قبل تار   .العمل به ) أش

  

دمة طيلة  تلزم "ميدي 2.2.10 ة ا ن استمرار وم" بتأم   األسبوع.  ) أيام 7) وسبعة (24/24ساعة  اليوم ( 24تيلي

طة أساسيةو  سبة  عا ( BTS) ال يجب أن تتعدى مدة تراكم عدم التوفر بال ن ( أر   .) ساعة  السنة24وعشر
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.  

وم" قبل االفتتاح الت" يجب ع و 3.2.10 نميدي تيلي الة الوطنية لتقن دمة أن تقدم للو را  جاري ل املواصالت تقر

ا دمة ومراقب صوص ،تصف فيه املنا املستعملة لإلشراف ع جودة ا   : وع وجه ا

ن؛ارتياح  أ) مؤشرات درجة ك   املش

ة صيانة معدات ا؛ ب) دور   شبك

  .يانةاملوفرة لفرق التخطيط واالستغالل والص ج) الوسائل التقنية

  

ة وأمن 3.10 املات سر   امل

  

وم ن الزوار "تتخذ "ميدي تيلي ك شأن تموضع املش ا  ة املعلومات املتوفرة لد أو  التداب الكفيلة بضمان سر

ام املتعلقة بمتطلبات الدفاع الوط ن، ع أن ترا  ذلك األح واألمن العام صالحيات السلطة القضائية  املتجول

اوالنصوص الت اري    .العمل نظيمية ا

وم م "وتلزم "ميدي تيلي ام ا  حالة عدم اح ات ال يتعرضون ل العقو م و اما ا بال املات بأن تخ أعوا ة امل  .لسر

ة كما تلزم "ميدي ا غ متوفرة ع الشروط الضرور ون شبك ا عندما ت ك وم" بإخبار مش ة تيلي   .للسر

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

ف 1.3.10   باألرقام التعر

وم ح "ميدي تيلي م من طرف الرقم املنادى  "تق ف رقم عر ا وظيفة قطع  نا شغيل عليه،ع جميع ز از وتقوم ب  ج

ذه  ا العمل الوظيفة،خاص إللغاء  اري  املشار إليه  2-97-1026املرسوم رقم  خصوصا ،طبقا للنصوص التنظيمية ا

  .أعاله

وم املعلومات 2.3.10 ناء "ميدي تيلي   "اإلسمية عن ز

وم ا أو "تتخذ "ميدي تيلي ع ال ال تتوفر عل ة املعطيات ذات الطا ا أو  التداب الكفيلة بحماية وسر عا

ن  ا املتوفر نا ن أو ز ك ف املش عر ا  وحدة  عية  مسبقا، ع بطاقة مؤداةتدو شر وذلك طبقا للنصوص ال

ا اري    .العمل والتنظيمية ا

ل ون  جب أن ي صوص العناصر و شمل ع وجه ا ف مدقق  عر ك أو صاحب بطاقة أداء مسبق موضوع   مش

   :التالية

   اإلسم واللقب ؛ -

   والعنوان ؛ -

ة مصورة لبطاقة - ف رسمية و   .عر

جب أن يت ذاو سليم بطاقة األداء املسبق م  اك أو  ف عند طلب االش   .التعر

  

ياد 3.3.10   ا

وم ا "تضمن "ميدي تيلي ا تجاه مضمون املعلومات املنقولة ع شبك   .حياد خدم

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

انت  دمة دون تفضيل كيفما  اطبيعة اإلرساليات املنقول الغرض، تقدم ا بات املفيدة لضمان سالم ت   .، وتتخذ ال
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  امتيازات السلطة القضائية ألمن العام واو  الدفاع الوط 4.10

  

ومتلزم  السلطة  امتيازاتو  مباتخاذ جميع التداب الالزمة لالمتثال ملتطلبات الدفاع الوط واألمن العا ميدي تيلي

عية والتنظيمية شر ا  النصوص ال و منصوص عل ا تحمل نفقات  القضائية كما  ن عل ا العمل. كما يتع اري  ا

ة لذلك  ا إدراج املعدات الضرور شآ   .م

ذا الغرض، ف صوص بما  ول م ع وجه ا   :يتل

ا ؛ ضمان الس املنتظم - ا   لتج

ة الكفيلة بتفادي أوخم العواقب ،أقرب اآلجال داخل ،مضمان القيا - شر تبة ع  باستخدام الوسائل التقنية وال امل

ا ؛طأع ا أو إتالف عطيل ا أو  شآ   اب م

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

ن السلطات - ا.ا تمك ام ة للقيام بم ذا الغرض، فإن  تصة من الوسائل الضرور ومول م باالمتثال  ميدي تيلي تل

الة ة والو ل من السلطات القضائية واألمنية والعسكر ن  لتعليمات    املواصالت؛الوطنية لتقن

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

ن ع  تع ا العمل. و اري  عية والتنظيمية ا شر ومللنصوص ال ات  إعادة الوصالت  ميدي تيلي ب األولو ام ترت اح

يئااملتعلقة خصوصا بمصا الدولة  ام الدفاع واألمن العام توال مة  م ة عامة أو مسا مة ذات مص لفة بم   ؛امل

ددة ،صالت مدروسة بكيفية خاصة أو مخصصة لألمن العامو  القدرة ع إقامة - بواسطة  وفق اإلجراءات التقنية ا

مة مع    الدولة املعنية ؛يئات اتفاقية م

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

لية لة والسلطات ا وارث الطبيعيةو  املست سبة لل   ؛ خاصة بال

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

ددة أو املقررة ،املواصالت ع املستوى الوط عية والتنظيمية  وذلك وفق اإلجراءات ا شر بمقت النصوص ال

ا العمل اري   .ا

  

م 5.10 شف ال   وال

  

ا العمل، أن تتخذ خدمة يجوز ل "ميدي اري  عية والتنظيمية ا شر وم"، وفقا للمقتضيات ال شف طبقا  تيلي لل

ا GSM ملعيار نا ا وز ك ا ع مش ح اصة أو تق ا ا الة  إلشارا ن إشارة الو شرط أن تضع ر ن،  ن أو املتجول الزائر

ن ا   .أساليب فك الرموز والشفرات ملواصالتالوطنية لتقن

 

ال نداءات 6.10   االست

  

العمومية املعنية،  املركز املرسل إليه األقرب من املنادي، حسب املعلومات املرسلة من قبل املصا تمرر مجانا إ

ائية ر ات الراديو ك الية املرسلة من التج وم"  اتجاه النداءات االست يئات العمومية  لشبكة "ميدي تيلي ال

لفة    :امل

ة؛ أ) بحماية األرواح شر    ال

ي؛والدرك  ب) بتدخالت الشرطة    املل

ة  رائق؛ج) بمحار    ا
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ل  خاص، ع وجه وكذا،د)     :منبخدمات نداء 

   الوقاية املدنية ؛ -

   اإلغاثة) ؛ األمن العام (شرطة -

ي الدرك -   .املل

  

  ي االستغالل التجار  شروط :11 املادة

 

ة األسعار1.11 ق حر سو   وال

وم"  ستفيد "ميدي    :منتيلي

ة تحديد أسعار - ن حر ن الزوار أو املتجول ك ن واملش ك دمات املقدمة للمش   ؛ ا

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

ة سياسة - ق حر سو   .ال

م ا تل دات ا غ أ افة التع ام  ا  إطار طلب العروضباح فية ال قبل ا التعر سياس خيص،  ملتعلقة  املتعلق بال

ق رقم  ا  امل   .4واملذكر 

ا ا من  و إطار عالقا ؤالء  الباطن،التعاقدية مع مقاول دات  ع ام  وم" ع اح ر "ميدي تيلي    :يخصما  س

   واملعاملة ؛ املساواة  الولوج -

ية ا - فيةالب وم" ؛ لتعر ا "ميدي تيلي شر    ال ت

ة - ام سر ن اح   .املعلومات املتوفرة عن املستعمل

االت،و جميع  ا ا نا دمة لز وم" تبقى مسؤولة عن تقديم ا   .فإن "ميدي تيلي

 

فة مبدأ 2.11   التعر

اب  ،فوق ال ك ما  الشبكة الثابتة أو املتنقلة  الوط لفة نداء مش ون ت اتف العمومي ت اتجاه موضع  أو  ال

وم فة من طرف "ميدي تيلي ي محدد التعر ا ر ليا من "،راديوك   .موضع صاحب النداء مخصومة 

اب ي، أما خارج ال ا  اتفاقيات املغر فة املنصوص عل   .التجوال فتطبق مبادئ التعر

الة جوز للو ن املواصالت أن تقوم  أي وقت  و سعالوطنية لتقن ا  من األوقات بفحص مجموع معدات ال أو جزء م

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

  .االتصاالت

 

ار 3.11 فات إش   التعر

وم ا "تلزم "ميدي تيلي الشروط العامة لتقديم خدما ا و فا   .بإخبار العموم بتعر

ا ملزمة ط أو صيانة أو توفيق أو كما أ ستلزمه ر دمات أو ما  ار أسعار توف أي نوع من ا ل معد طر  بإش إصالح 

ا شبك   .موصول 

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

شرة- ة من ال ن ( ترسل  ن املواصالت ثالث الة الوطنية لتقن غي  ع األقل قبل ابتداء العمل) يوما 30إ الو بأي 

الةمرتقب.  جوز للو ن املواصالت أن ت و وم"  من طلبالوطنية لتقن عديل غي"ميدي تيلي فة ل  عر ا أو    خدما

ن أن تلك الت ا م تب صوص قواعدعديالت شروط بيع م ع ا ةاملنافسة  ال تح فات  ال ومبدأ توحيد التعر

ا.دمات الوطنية  لفة املتعلقة  الة، بالنظر إ عناصر الت ا، بطلب من الو ير ن ت   املواصالت. كما يتع
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ة من - ائية  توضع  شرة ال ة االطالعمكن ي الال ا بحر ن إشارة ،عل الة ر ل و ة العموم   أو نقطة بيع  تجار

عة ملقاول من الباطن دمة تا ق تلك ا سو لف ب    ؛م

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

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

 

اسبة مسك 4.11   ا

وم"  "ميدي تلزم ام املادة تيلي ا محاسباملشار إليه أعاله فيما يتعلق بمسك  2-97-1026من املرسوم رقم  4بأح

ا تحليليةال   .وتدقيق

 

ن استقبال 5.11 ن الزوار أو املتجول   املستعمل

  

ن الزوار استقبال 1.5.11   املستعمل

ن ت اء مدة س خ دخول ح  عند ان امات التغطية املنصوص التنفيذ،بدءا من تار افة ال شرط القيام ب ا  و  دف عل

عقد اتفاقات خاصة (اتفاقات ذا،التحمالت  وم" أن  ن  يجوز ل "ميدي تيلي ن آخر ) مع مستغل التجول الوط

ائية مفتوحة للعموم باململكة ر ات راديوك ية، لشب ل  املغر ات  ل من األطراف ع شب ناء  شأن أساليب استقبال ز

م واحد   .م

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

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

ون  الة الو  وال يمكن أن ي نة من قبل الو ة كما  مب ذا االتفاق سوى املناطق القرو نموضوع  ، املواصالت طنية لتقن

ن ن املستغل ة ما ب ا بحر تم التفاوض حول ن و   .املعني

اب وال تدخل اتفاقات وم" برسم إعداد ال دمات املؤداة من قبل "ميدي تيلي الوط أو  التجول الوط  عداد ا

امات التغطية   .ال

جب ع ميدي ا ب و ك ة مجموع مش وم" أن تخ بصفة دور ا اتفاقات التجول تيلي شمل الوط ال  املناطق ال 

ا م   .ت

  

ن استقبال 2.5.11 ن املتجول   املستعمل

  

ات أرضية مع 1.2.5.11   مستغ شب

ن الذين يطلبون  "ميدييجوز ل ن للمستغل ن املتجول ا املستعمل ستقبل ع شبك وم" أن  تطبيقا لالتفاقات  ذلك،تيلي

ؤالء ن  م ب وم" (اتفاقات ال سوف ت   ).التجوال و "ميدي تيلي

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

وم ي من النفاذ إ شبكة "ميدي تيلي اب املغر ية ع ال   .وكذلك العكس "األجن

ذه االتفاقات عرض  الة ا و ن املواصالت للمصادقة مسبقا ع الو مكلوطنية لتقن ا. و ة أن نعل ذه األخ تفرض  ل

انت غ مطابقة ملقتضيات ا بقرار معلل م  ا أو ف شأ عية والتنظيمية إعادة التفاوض  شر   .النصوص ال
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صية املتنقلة مع 2.2.5.11 ات النظام العاملي لالتصاالت ال   (GMPCS) مستغ شب

وم"ت يؤذن ل "ميدي دي خدمات االتصاالت ع األنظمة العاملية ،يلي م اتفاقات تجوال مع متع لالتصاالت  بأن ت

صية املتنقلة ع األقمار الصناعية اخيص وفقا (GMPCS) ال ا حائزي ال ن املعمول    .للقوان

ن املواصالت اتفاقات التجوال  وتخضع للموافقة الة الوطنية لتقن العاملية لالتصاالت  مع األنظمةاملسبقة من قبل الو

صية املتنقلة ع األقمار الصناعية ذه (GMPCS) ال دمات املؤداة من قبل "ميدي  وال تدخل  االتفاقات  عداد ا

اب الوط وم" برسم إعداد ال امات التغطية تيلي  .أو ال

  

  النفاذية 6.11

دمة مفتوحة ون ا ذه  ت ا. ول ا من الغاية،ميع من يطلبو ا ع نحو يمك وم" شبك تلبية أي  تنظم "ميدي تيلي

  .طلب يقع  منطقة التغطية وذلك  أجل مناسب

عد مدة ثمانية عشر ( وال يجوز أن يتعدى ور يوما واحدا  خ دخول 18األجل املذ را بداية من تار خيص ح  ) ش ال

  .التنفيذ

  

ساوي  7.11 ن ال   معاملة املستعمل

اب24-96من القانون  7 ضيات املادةطبقا ملقت ن أو أ ن وزوار ومتجول ك عامل املستعملون (من مش  ، يجب أن 

م إ الشبكة طبقا لشروط املوضوعية ة وأن يتم ولوج ساو دون تفضيل بطاقات أداء مسبق) بكيفية م   .والشفافية و

جب التقيد  املات  و ط وامل فات الر ن وأن تحدد بكيفيةاملساواة  معا بمبدأعر تجنب أي تفضيل  ملة املستعمل

غرا   .يقوم خاصة ع أساس املوقع ا

جب أن تخضع نماذج الة الوطنية و وم" ع العموم إ مراقبة الو حة من طرف "ميدي تيلي ن  العقود املق لتقن

ن بوضوح املواصالت ال تتأكد من  صوص، العناصر التودقةأن العقد يب  الية: ، ع ا

  

وم  - دمات املعروضة من قبل ميدي تيلي دمات  وآجالا   خدمات الصيانة؛ وطبيعةتوف ا

  ؛تجديده املدة التعاقدية الدنيا إلبرام العقد وشروط -

وم  - امات جودة خدمات ميدي تيلي ضاتال ة  حالة اإلخالل  والتعو ذه األخ ا  ة ال تدفع املالية أو التجار

اما ورة؛باالل   ت املذ

ا املستعمل  حالة التأخ  األداء  - عد اإلنذار،  حالة عدم األداء؛ وشروطالغرامات ال يتحمل دمة،    توقيف ا

وم. - ب ميدي تيلي س قه  ا املستعمل  حالة ضرر ي   إجراءات الطعن ال يتوفر عل

 

ن الدليل 8.111  ك   العام للمش

ام املادة وم" ،2-97-1026من املرسوم رقم  11 طبقا ألح ان ،تبلغ "ميدي تيلي ا ا و يناير من سنة  31يوم  ،ع نفق

عد تقدير لف بإنجاز الدليل ،إعداد الدليل ع أ ن إ املستغل امل ك م وأرقام  ،العام للمش ا وعناو ك قائمة مش

م م وعند االقتضاء وظائف ة معل ،واتف ن إشارة العموم. وسوف تتخذ ألجل إنجاز دليل ومص ومات يوضعان ر

دف ا إجراءات  صل عل ل استعمال غ مشروع لتلك املعلومات ا   .ملنع 

 

ي جب ع مش وا بذلك" و م  الدليل العام أن يخ وم" الذين يرفضون إدراج اسم مكن أن  كتابة. ميدي تيلي و

ن املعلومات املتعلقة  إضافية. إلتاوةيخضعوا  ن لنو ك لف بإنجاز الدليل العام  ؤالء املش ترسل إ املستغل امل

ن ك   .للمش
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  الثالث الباب

مة ام العامة  املسا   لدولةل امل

  

ام :12املادة  ئة اح   الب

 

مالية لألماكن ووفق الشروط يجب أن تقام ئة والقيمة ا ام الب يات التحتية  دائرة اح سبة الب  األقل ضررا بال

اصة   .للملك العام واألمالك ا

ومو  ق العام والالزمة  عاملنجزة  ألشغالا تتحمل ميدي تيلي ورةالطر يات التحتية املذ جب إلقامة الب ذه ، و إنجاز 

ا فيما يخصاوفق  األشغال   .الطرق  ألنظمة والشروط التقنية املعمول 

  

مة :13 املادة ن وتوحيد املقا املسا س  ميدان املواصالت البحث والتكو   ي

 

ام القانون رقم تطبيقا  ه  24-96ألح غي ل برامج البحث وتتميمهكما وقع  ا  تمو وم سنو م ميدي تيلي سا  ،

ن و   .والت

حدد : و مة  ذه املسا   املبلغ السنوي ل

وم  0.75(سبة  - ن %) من رقم معامالت ميدي تيلي و ؛ وتوحيدبرسم الت   املعاي

سبة - ا برسم البحث.  %) 0.25( و   من رقم معامال

عية  شر امج طبقا للنصوص ال ذه ال ل  ا العمل. والتنظيميةيتم تمو اري    ا

  

مة :14 املادة دمة األساسية املسا ام وتحمالت ا    م

 

م وم سا ا،ميدي تيلي ل  ، سنو دمة األساسية  تمو ام ا ا،  2حدود  م  وفقا للنصوص كوذل% من رقم معامال

عية  شر ا العمل التنظيميةو ال اري    .ا

 

ام العامة للدولة كيفية :15املادة  مات  امل   أداء املسا

ذه املادة(   )ت 

  

ع الباب   الرا

  املا واألتاوى  املقابل

 

  املا املقابل :16املادة 

 

وم" ألداء مقابلت ،املشار إليه أعاله 24-96من القانون رقم  10 تطبيقا للمادة 1.16   . ما خضع "ميدي تيلي

ذا املقابل من جزء ثابت  ون  . وجزءيت   متغ

م مع اعتبار الرسوم ثابتالزء ايحدد  ن مليون در   .(10.836.000.00Dh/TTC)  عشرة مالي وثمانمائة وستة وثالث
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ذا املبلغ 2.16 ا أعاله  الث يؤدى  امل بالعملة املشار إل ال خنقدا و وم"  الثة أيام عمل التالية لتار إشعار "ميدي تيلي

خيص ح التنفيذ   .بدخول ال

تم األداء إما ا قابال للصرف  املغرب و ن املواصالت شي الة الوطنية لتقن سليم املدير العام للو وصادرا عن مؤسسة  ب

نة ز ور أعاله وألمر ا ور أعاله إ  العامة، بنكية معتمدة  املغرب، باملبلغ املذ ل مباشر للمبلغ املذ ق تحو أو عن طر

نة العامة كما ز ن املواصالت حساب ا الة الوطنية لتقن   .و محدد من قبل الو

 

ام 3.16 خيص املؤقت لضمان اح ام باألداء من طرف حائز ال ذا األخ أن يقدم ،ذا االل ن ع  خالل  ،يتع

مسة ( خيص ضمانة) أيام عمل التالية لتا5ا ل ال خ اإلشعار الرس بقرار تخو بنكية بطلب أو (ضمان األداء)  ر

دد  املادة ساوي مبلغ املقابل املا ا   .أعاله 1.16 بمبلغ 

صدر ضمان األداء عن مع مدة  لفائدة نفس الوزارة ون و  .املاليةو بنك من الدرجة األو مقبول لدى وزارة االقتصاد  و

ن يوما (صالحية من خ ع خ 45مسة وأر حر ) بدءا من تار ق  ضمان األداء ر سليمه. و سلم وفق النموذج املرفق بامل  6و

  .املنافسة املتعلق بنظام اإلعالن عن

ستعمل ضمان مكن أن  خيص املؤقت بأداء و مبلغ املقابل  األداء من قبل وزارة االقتصاد واملالية إذا ما لم يقم حائز ال

ور أعالهاملا داخل    .األجل املذ

ن املواصالت الذكر،ضمان األداء  األجل السالف  و حالة عدم دفع الة الوطنية لتقن أ إ كفالة  فإنه يجوز للو أن ت

سليم ضمان عد  ة مباشرة  ذه األخ   .األداء اكتتاب. وترد 

 

ذه املا  حالة عدم و 4.16 دد   خيص بقوة القانون  ،دةأداء املقابل املا  األجل ا ب ال دون مساس بحق  يتم 

وء إ ضمان  .األداء وزارة االقتصاد واملالية  ال

 

زء املتغ من املقابل املا مبلغ سنو عادل 5.16 ساب الرسوم (دون من رقم املعامالت  %1 سبة ساوي  اا دون اح

شطة املو  الطرفية)اعتبار بيع املعدات  سدد دون املنجز برسم أ ذا املبلغ الذي  خيص، يحسب  ذا ال اصالت موضوع 

ساب الرسوم   .2014اغسطس  2من ابتداء اح

 

ائية أتاوى  :17 املادة ر ددات الراديوك   تخصيص ال

 

ام 1.17 وم" بأداء أتاوة ،السالف الذكر 24-96من القانون رقم  9املادة  وفقا ألح ة مقابل  تلزم "ميدي تيلي سنو

ااستعمال صصة ل ددات ا   .ا لل

  

ا ما  يتم تحديد مبلغ و 2.17 وم" سنو ئ "ميدي تيلي ا. وت ا إزاء  ذه األتاوى وفقا للنصوص التنظيمية املعمول  ذم

ن املواصالت يوم  الة الوطنية لتقن عد 31الو ل سنة ع أ سبة للسنة السابقة يناير من    .تقدير بال

 

ام املادة األتاو  يتم تحصيل و 3.17 ذا الرسم وفقا ألح   .املشار إليه أعاله 24-96مكرر من القانون رقم  38ى املستحقة 
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  ورسوم وضرائب أخرى  أتاوى  :18 املادة

 

وم ا العمل.  "تخضع " ميدي تيلي اري  ية ا ام الضر ا من جميع وعليه،لألح ى ذم ا أن ت الضرائب  يجب عل

قوق والرسوم واألتاوى امل عية والتنظيميةوا شر ا العمل فروضة بمقت النصوص ال اري    .ا

  

امس الباب   ا

  "ميدي تيليكوم "مسؤولية

 

  العامة املسؤولية :19 املادة

 

وم ا  دف "إن "ميدي تيلي امات املنصوص عل ام مجموع االل ا وعن اح التحمالت  مسؤولة عن حسن س شبك

عيةذا وكذا التقيد باملبادئ و  شر ام ال   .والتنظيمية األح

 

ن غطية :20 املادة ات التأم اطر من قبل شر   ا

 

ا بموجب دف التحمالت تؤمن "ميدي 1.20 اطر املتعرض ل نية  ا ا املدنية وامل وم" مسؤولي السيما عن  ،ذا تيلي

ات  شآت  طور البناء والتج دمات وامل بة لدى  ،قامةطور اإل األموال املرصودة ل ن مكت وذلك بواسطة عقود تأم

ن ات تأم   .معتمدة شر

 

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

 

اقبة اإلخبار :21 املادة   واملر

 

ن ا تلزم "ميدي 1.21 الة الوطنية لتقن ن إشارة الو وم" بأن تضع ر املالية والتقنية  الوثائق ملواصالت املعلومات أوتيلي

ا امات املفروضة عل ا لالل ام ة للتأكد من اح ة الضرور عية والتنظيمية وكذا  والتجار شر بمقت النصوص ال

ول  خيص ا ا بموجب دف التحمالت موضوع ال   .ل

 

  املعلومات 2.21

وم" أن تقدم إ ا يجب ع "ميدي 1.2.21 ر املعلومات التاليةتيلي ل ش ن املواصالت  الة الوطنية لتقن    : لو

ات ا ل  أ) عدد االش ر؛عند متم     ش

   املتجولة الدولية؛ ب) عدد النداءات

   ؛النداءاتج) معدل مدة 

  املفوترة؛ د) مجموع عدد الوحدات

   لة؛املتنق -الثابتة والثابتة  -املتنقلة واملتنقلة - املتنقلة  النداءات ده) عد

سبة االنقطاعات طة األساسية MSC  املبدل و)  طة األساسيةBSC ومراقب ا طBTS وا البي ال  وموائمات الر

ط ما  ا؛تر    بي

طات األساسية ز) تطور عدد مراق    ؛ BSC ا
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طات    ؛ BTS األساسية ح) تطور عدد ا

ل محطة أساسية RF ط) عدد وأرقام قنوات   BTS ؛   

زة واملستعملة  املبادالت تطور القدرة ي)    ؛ MSC ا

ق  ك) نتائج جودة خدمة لة خالل3وأداء الشبكة (كما  محددة  امل ر ) امل   .الش

  

ن املواصالت" يجب أيضا ع و 2.2.21 الة الوطنية لتقن وم" أن تقدم للو ر ،ميدي تيلي ركة  حالة ،ل ثالثة أش ا

ل محطة أس سبة ل   .BTS اسيةبال

 

ن املواصالت عرض "ميدي و 3.21 الة الوطنية لتقن وم" ع الو ل سنة 31  ،تيلي عد ،يناير من  را  ،تقدير ع أ تقر

   : مفصال حول 

ذا ؛ تنفيذ دف -    التحمالت 

شار - شار للسنة مستوى ان   .التالية الشبكة املنجز خالل السنة املنصرمة ومخطط االن

 

م " 4.21 وم" ميديتل اري  حسب ،تيلي عية والتنظيمية ا شر ددة بمقت النصوص ال ا العمل  النحو واآلجال ا

ذا موجب دف التحمالت  الة الوطنية التاليةاملعلومات  بليغب ،و ن املواصالت إ الو    : لتقن

عديل  رأسمال - وم أي  ت "ميدي تيلي    "؛وحقوق تصو

دمات - موع ا    وضة؛املعر  وصف 

فات تقديم - ا  عر دمة وشروط    العامة؛ا

ركة ورقم -    األعمال؛ معطيات ا

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

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

دمة،بجودة  املعطيات املتعلقة - ا وكذاخا ا بالنظر  صة بالنظر إ املؤشرات املالئمة ال تمكن من تقييم

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

؛ مجموع اتفاقيات - ط البي    الر

ئجار  -   املقدرات؛مجموع اتفاقيات اس

يات التحتية - سام الب   ؛مجموع اتفاقيات اق

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

 

ن املواصالت بطلب من و 5.21 الة الوطنية لتقن ا ،الو ا من ممارسة صالحيا ا ،ولتمكي وم" ع " تقدم ل ميدي تيلي

صوص املعلومات التالية    : وجه ا

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

   امللك العام ؛ اتفاقيات احتالل -

يات التحتية ؛ اتفاقيات تقسيم -    الب

مة مع - ناء ؛ العقود امل    الز

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

مة -    ى ؛مع مشغ بلدان أخر  االتفاقيات امل
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ة - مة ل معلومة ضرور ام املساواة  شروط املنافسة وخاصة االتفاقيات أو العقود امل ع  للتحقق من اح ن توا ب

شطة "ميدي موعة أو فروع أ ات املنتمية لنفس ا وم" والشر تلفة عن تلك ال تدخل   "ميدي تيلي وم" ا تيلي

  .ذا حكم دف التحمالت

ل املعلومات ة األعمالامل و ام سر عا مع مراعاة اح ورة أعاله    .ذ

 

الةو  6.21 ل ،الوطنية صالحية القيام للو ص مؤ ذا الغرض أو أي  ن ل ل ا املو ا بواسطة أعوا  ،قانونيا من طرف

وم" ات لدى "ميدي تيلي ات ال تتطلب ،بتحر ات تدخالت مباشرة أو غ مباشرة أو إيصال تج بما  ذلك التحر

اصة ا ا ا ضمن ،خارجية إ شبك اري  ن والنصوص التنظيمية ا ا  القوان   .العمل الشروط املنصوص عل

 

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

 

ا املتعلقة بإ  حالة عدم 1.22 اما وم" ال اواستغالل ش قامةتنفيذ "ميدي تيلي ا و بك  بحكم النصوص املفروضة عل

عية و  شر موجب دف التحمالتال ا العمل و اري  اذا التنظيمية ا ات ، فإ ا   تتعرض للعقو املنصوص عل

ن  نائية عند االقتضاءاملشار إليه أعاله،  24-96من القانون رقم  31و  30املادت عة ا   .دون املساس بحق املتا

 

ا العمل و  حالة  2.22 اري  عية و التنظيمية ا شر ا النصوص ال وم املعلومات ال تتطل عدم إرسال ميدي تيلي

ائية و معدات  ر ددات الراديوك ات العامة للمواصالت و استعمال ال ط البي للشب صوص الر ا با ال يخضع ل

ا  املادة  ات املنصوص عل ا تتعرض للعقو   املشار إليه أعاله. 24-96املكررة من القانون رقم  29املواصالت، فإ

  

ة  تخول أي وال 3.22 ض لفائدة "ميدي منعقو ذه املادة أي حق  التعو ات املتخذة قانونا بموجب  وم العقو   ."تيلي

 

  السادس لبابا

ام   ختامية أح

 

  دف التحمالت عديل :23 املادة

 

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

  .املشار إليه أعاله 24-96رقم 

  

ل دف التحمالت مدلول  :24 املادة   وتأو

 

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

 

مات تحداو  :25 املادة   القياس وعملة املسا

 

ي ووحدات القياس املرتبطة به فيما يخص جميع الوثائق تلزم "ميدي 1.25 وم" باستعمال النظام امل واملذكرات  تيلي

ا من الوثائق   .واملذكرات التقنية والتصاميم وغ
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م تؤدى مبالغ 2.25 مات بالدر   .مختلف املسا

 

  دف التحمالت لغة :26 املادة

 

ذا دف ية  التحمالت  ن العر سية،محرر باللغت ية والفر ية الصيغة العر اكم املغر عتمد أمام ا لدف التحمالت  و

  .ذا

 

ابرة اختيار :27 املادة   محل ا

 

وم ائن بالعنوان أدناه محال  "تختار "ميدي تيلي ا االجتما ال    :للمخابرةمقر

يب ارجية،للتجارة  رج البنك املغر ي الدار البيضاءم ا سن الثا   دارة ا

Tour BMCE ، Rond point Hassan II, Casablanca. 

  

  املالحق :28 املادة

 

مسة ذه املالحق ألسباب (5) إن املالحق ا شر  ذا جزء ال يتجرأ منه. ولن يتم  ة املرفقة بدف التحمالت    .تتعلق بالسر

  

ذا م تمت املصادقة وم" يوم والتوقيع ع دف التحمالت  اط 1999يوليوز  21ن قبل "ميدي تيلي ) 3 ثالثة ( ،بالر

  .نظائر أصلية

  

  املالحق الئحة

 

ق  مة :1امل وم" مسا   "ميدي تيلي

ق  امات التغطية تحديد :2امل   ال

ق  دمة مؤشرات :3امل   جودة ا

ق  فية :4امل امات املتعلقة بالسياسة التعر   االل

ق  وممتعلقة  وثائق :5امل  "عرض "ميدي تيلي


