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اص  دف دمة األساسية من طرف بالتحمالت ا ام ا تإنجاز م ور    وانا كور

معة) ة ا  (ال
  

دمة األساسية من طرف  ام ا اص بإنجاز م س قراءة دف التحمالت ا تلت ور ور ة وانا  ذه ال ، تم إعداد 

شمل ع النصوص التالية:  ال 

  

تم  3( 1430من رمضان  13صادر   2.09.451املرسوم رقم  - ع دف صادقة بال )2009س

دمة األساسية من طرف  ام ا اص بإنجاز م تالتحمالت ا ور  ؛وانا كور

تم  14( 1440محرم  4صادر   2.18.637املرسوم رقم  - ات املتعلقة 2018س افقة ع التغي ) باملو

دمة األساسية من  ام ا اص بإنجاز م تطرف بدف التحمالت ا ور  .وانا كور

 

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

 : ي التا و ذه املراسيم من املوقع اإللك    .www.anrt.maللقارئ تحميل 
 

  

 دف التحمالت موضوع :1 املادة

  

دمة األساسية من طرف  دف دف التحمالت ام ا تذا إ تحديد شروط وكيفيات إنجاز م ور ور  .وانا 

امج ال ون ال حة من طرف  ت دمة األساسية واملق ام ا تتدخل  إطار م ور ور ا وانا  نة  واملصادق عل من طرف 

دمة األساسية للمواصالت ال تم ا بموجب املرسوم رقم تدب ا س  1418من شوال  27الصادر   2-97-1026 تأس

اير  25( ات العامة  ) املتعلق بالشروط العامة1998ف ه  للمواصالت،الستغالل الشب غي موضوع  وتتميمه،كما وقع 

ن املواصالت و  اتفاقيات الة الوطنية لتقن تموقعة من طرف الو ور ور   .وانا 

ل برنامج ل اتفاقية  تو خصائص    :والسيما 

نامج -  ؛وموضوعه عنوان ال

ذا  قائمة باألماكن - ا  شمل نامج؛ال   ال

امات ال -  تتعلق بإنجازه؛ االل

 إنجازه؛آجال  -

ا مدة االتفاقية وطرق  - اتجديد ون مقرونا بتعديالت  بنود االتفاقية وشروط تفعيل ذا التجديد أن ي مكن ل  ؛. و

ذا  - صص ل نامج؛ املبلغ ا  ال

دمةمؤشرات جودة   -  .املتعلقة به ا

  

ات :2املادة   مصط

  

ف نفيذه الظ 24.96الواردة  القانون رقم  عالوة ع التعار يد واملواصالت الصادر ب ف رقم  املتعلق بال الشر

خ  1.97.162 يع اآلخر  2بتار ه1997أغسطس  7( 1418ر غي وتتميمه وكذا النصوص املتخذة لتطبيقه،  )، كما وقع 

ات يقصد ستعمل ذا مصط   :ا ما ي  دف التحمالت 
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دمة صندوق -1.2    : للمواصالتاألساسية  ا

ي،  ع املستوى  سمح، 2005من قانون املالية للسنة املالية  35خصوصية أحدث باملادة  حساب مرصود ألمور  اسبا ا

ات العامة  دي الشب مة متع ل العمليات املرتبطة بمسا دمة  للمواصالتبإدراج  اليف ا ام وت شار  األساسية، م

عده  .بالصندوق  إليه 

  

اب الوط التجوال فوق -2.2   : ال

ك انية تمنح ملش د إم د شبكة عامة للمواصالت من استعمال شبكة متنقلة ملتع اتف املتنقل لدى متع خر آ  ال

انت  ات عامة ع املستوى الوط  حالة ما إذا  لقةلشب ده املالك ل غطي املنطقة ال يتواجد  شبكة متع لية ال  ا

 .ا

  

دمات املواصالت مركز الولوج-3.2   : العمومي 

عده، بمركز مركز يتوفر ع  ، سمح بولوج العموم إ خدمات للمواصالت يد ات للمواصالت   .الولوج تج

  

دمات -4.2   : ترددات ا

ق االتصال ترددات تمنح أو تخصص ط املباشر عن طر سمح بالر ات العامة للمواصالت  دي الشب ي  ملتع ا ر الراديوك

د ك وشبكة املتع ن املعد الطر للمش   .ما ب

  

 القانونية املراجع :3 املادة

  

ية والدولية ينفذ دف التحمالت عية والتنظيمية ووفقا للمعاي املغر شر ام ال موع األح ا العمل  ذا طبقا  اري  ا

  .لتطبيقه املشار إليه أعاله وكذا النصوص املتخذة 24.96والسيما القانون رقم 

ان عية  و حالة ما إذا  شر ذا يتعارض مع املقتضيات ال ذه  تمنح والتنظيمية،أحد بنود دف التحمالت  األسبقية ل

ة    .األخ

  

دمة األساسية حدود  :4 املادة عاد ا  وأ

  

تتلزم  ور ور دمة وانا  نة تدب ا ا من لدن  دمة األساسية كما تمت املصادقة عل األساسية  بإنجاز برامج ا

ا  املادة  تم 1للمواصالت واملفصلة  االتفاقيات املشار إل ددة  أعاله. و ام الشروط ا امج  إطار اح ذه ال إنجاز 

عية والتنظيمية شر ذا وكذا   النصوص ال   .دف التحمالت 

  

 دف التحمالت ح التنفيذ ومدته وتجديده دخول : 5 املادة

  

ون دف-1.5 ا ملدة ال تقل عن  ي ذا صا ن (التحمالت  خ أول برنامج ينجز ) سنة30ثالث تدئ من تار وفقا لبنوده. غ  ت

مة تطبيقا للمادة  امج املنجزة  إطار االتفاقيات امل امه طيلة مدة من  1أن ال ذا تظل خاضعة ألح دف التحمالت 

ورة و غاية ا االتفاقيات املذ   .انقضاء آثار
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ا خمس ( يمكن تجديد-2.5 ل واحدة م ات إضافية ال تتجاوز  ذا لف طلب تودعه  ) سنوات، بناء ع5دف التحمالت 

ت ور ور عة وعشر  وانا  ن املواصالت أر الة الوطنية لتقن را ع األقل قبل انقضاء مدة صالحيته )24(ون لدى الو   .ش

ا ال يخضع تجديد دف تم ذلك بمرسوم بناء ع اق ذا إ مسطرة اإلعالن عن املنافسة. و الة  من حالتحمالت  الو

ون مقرونا بتعديالت  ذا التجديد أن ي مكن ل ن املواصالت. و ذا الوطنية لتقن   .شروط دف التحمالت 

  

امات :6 املادة ت ال ور  وانا كور

  

تتلزم -1.6 ور ور دمة األساسية للمواصالت ال وانا  ة إلنجاز برامج ا ل التداب الضرور ا  باتخاذ  تمت املصادقة عل

دمة األساسية للمواصالت وفق نة تدب ا ي من طرف  ل قانو ددة بدف التحمالت  ش خ ا الشروط واآلجال والتوار

ا  املادة  وكذا باالتفاقيات املشارذا   .أعاله 1إل

  

تتلزم -2.6 ور ور دمة وانا  ام ا ات واملعدات املقامة إلنجاز م  .األساسية بضمان صيانة وحسن س التج

  

تتلزم -3.6 ور ور ياتوانا  ذا، بإحداث واستغالل الب اصة لدف التحمالت  ام ا ص ، مع مراعاة األح إلنجاز صة ا

دمة األساسية اخيص و/أو دفاتر التحمالت  ، طبقا للشروط العامة إلحداث واستغاللبرامج ا ات، موضوع ال الشب

ا ال   .حوز

  

تصالحية دف التحمالت، ال يجوز ل خالل مدة-4.6 ور ور دمات موضوع وانا  ا  إيقاف استغالل ا االتفاقيات املشار إل

اية مدة اث عشرأعاله  1 املادة  ا، إال عند  الة ومع مراعاة ضمان  (12) وتقديم ا إ الو خ تبليغ طل تدئ من تار را ت ش

ة ا  املادة  استمرار ات املنصوص عل ذا اإليقاف تطبيق العقو تب عن  دمات. و من دف التحمالت ) 2.15( 15ا

 .ذا

  

تلم تودع   حالة ما إذا-5.6 ور ور ذا2.5( 5دة طلب التجديد طبقا للما وانا  ات  ،) من دف التحمالت  تلزم بنقل التج

ددة  دمات وذلك حسب الكيفيات ا  .البند أدناه واملعدات املقامة لتقديم ا

  

ا  املادة   حالة إيقاف-6.6 دمات، موضوع االتفاقيات املشار إل تأعاله، تلزم  1توف ا ور ور ات ، بنقل وانا  التج

د الذي دمات إ املتع ذه ا صصة لتوف  ذا الغرض، وفق  واملعدات ا ن املواصالت ل الة الوطنية لتقن عينه الو

ددة ة الشروط والكيفيات ا ذه األخ   .من طرف 

االت، تلزم  ت جميع ا ور ور دمات، موضوع االتفاقيات امل وانا  ن استغالل وتقديم ا ا  املادة بمواصلة تأم شار إل

ن 1 د املع ات واملعدات املعنية لفائدة املتع   .أعاله وذلك، إ غاية النقل الفع للتج

ض  عو دمات، يتم  ة ا ن استمرار دف تأم ذا االستغالل  ت حالة مواصلة  ور ور  التنظيمية طبقا للنصوص وانا 

ن املواصالت،  الة الوطنية لتقن ض من طرف الو ذا التعو حدد مبلغ  دمة األساسية. و ا العمل املتعلقة با اري  ا

دمة األساسية للمواصالت. نة تدب ا   عد استطالع رأي 
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 إ موارد الشبكة : الولوج7ة املاد

  

تستجيب  ور ور ددة بالنصوص التنظيمية املعمول وانا  دي ا،، داخل اآلجال ا ات العامة  لطلبات متع الشب

صصة إلنجاز يات التحتية واملوارد ا ا  املادة  للمواصالت للولوج إ الب امج موضوع االتفاقيات املشار إل  أعاله، 1ال

دي ات العامة للمواصالت من أجل خدم والسيما طلبات متع لقةالشب اب الوط وكذا تقسيم ا  ة التجوال فوق ال

لية   .ا

  

الة،تحدد  ن  عد الو ات العامة للمواصالت املعني دي الشب شارة متع فية للولوج إ  الشروط التقنية باألمر،اس والتعر

  .موارد الشبكة

  

ددات الولوج :8ة املاد  إ ال

  

دمات منح ترددات-1.8    : ا

توانا يمكن ل ور الة، بواسطة طلب  ور دمات قصد إحداث معلل،أن تلتمس من الو يات  منح أو تخصيص ترددات ل ب

ا  املادة   .أعاله 1تحتية موضوع االتفاقيات املشار إل

  

ددات شروط استعمال -2.8    : ال

ل تردد تم منحه أو ن  تخصيصه، ل الة الوطنية لتقن للتغطية  أن تفرض شروطا الضرورة،عند  املواصالت،يمكن للو

دمة األساسية ددة  برامج ا غرافية ا ا وحدودا لقوة اإلشعاع باملناطق ا   .ال تم اعتماد

  

ددات دمات،غ تلك املتعلقة بأشرطة  فيما يخص ال ن املواصالت  تخصيص ا الة الوطنية لتقن ددات  شرع الو ال

ا العمل وحسب توفر طيفداخل مختلف األشرطة طبقا للنصوص  اري  ددات التنظيمية ا   .ال

  

تتوجه  ور ور ن  ،وانا  الة الوطنية لتقن ددات املواصالت،بطلب من الو املمنوحة أو  مخططات االستعمال ألشرطة ال

ا صصة ل  .ا

  

  : التداخالت -3.8

ام سيق مع مراعاة اح ا العمل وضرورات الت اري  طة عدم النصوص التنظيمية ا إحداث  الوط والدو وشر

ا، فإن شروط اإلحداث واالستغالل وقوة اإلشعاع شات تتم معاين شو   .تبقى حرة تداخالت أو 

  

ن ات العامة  و حالة تداخل ب دين للشب ذين  للمواصالت،قنوات متع ين،يلزم  ) أيام 7سبعة ( داخل أجل أقصاه األخ

خ  ان التداخالتبإخب املعاينة،املوالية لتار م خ و الة بتار ذه القنوات موضوع  ار الو ا ل شروط االستغالل املعمول  و

دون  ؤالء املتع عرض  ات العامة  التداخل. و ر  للمواصالت،للشب الة،ع أنظار  واحد،داخل أجل أقصاه ش من  الو

ذه التداخالت املصادقة، أجل د من  ا ل   .التداب املتفق عل
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دمات مستوى  :9ة املاد  جودة ا

  

م  تتل ور ور ات وانا  ودة تضا املستو ات من ا ل الوسائل لبلوغ مستو   .العاملية باستعمال 

اف وكذا كما تلزم بالعمل ع ل  ش دمة  ات لضمان جودة ووفرة ل ة للتج فاظ واملزاوجة الضرور املعدات  ا

ودة ات ا داف مستو ة لتظل أ ات واملساطر الضرور   .الدولية توازي املستو

جب، صوص، و ت ع با ور ور ودة الدنيا الواردة  االتفاقيات املشار وانا  ا  املادة  االستجابة ملعاي ا    .أعاله 1إل

  

امات آجال :10ة املاد   إنجاز االل

  

شغل ا  االتفاقيات  يجب أن  امج املنصوص عل ة إلنجاز ال ات الضرور ا التج أعاله، داخل  1املادة  املشار إل

ذه ددة   خ ا   .االتفاقيات اآلجال والتوار

 

ة :11ة املاد سع   ال

  

ناء وجود-1.11 ا العمل عند باست اري  م النصوص التنظيمية ا ذا، تح ام مخالفة  دف التحمالت  تحديد  أح

دمة  ام ا دمات املتعلقة بم سع ا عرض عكيفيات  ق بأسعار  األساسية. يجب أن  غي ي ل  الة الوطنية  الو

ا  دمات، موضوع االتفاقيات املشار إل   .أعاله، قصد املوافقة املسبقة عليه 1املادة  ا

ون -2.11 تاألسعار املطبقة من طرف  يجب أن ت ور ور دمة األساسية  وانا  دمات املتعلقة با سم ع ا ح املتناول و

ام مبادئ وحدة األسعار ن وتضمن اح ا من طرف املستعمل اب الوط بالولوج إل   .فوق ال

  

اسبة: 12 املادة   التحليلية ا

  

ام املادة عة من املرسوم رقم  طبقا ألح تاملشار إليه أعاله، تلزم  2.97.1026الرا ور ور محاسبة تحليلية  بمسك وانا 

اليف والعوائد  دمات موضوع االتفاقياتتخص الت ا  املادة  والنتائج املرتبطة با   .أعاله 1املشار إل

  

صصة املبالغ :13 املادة   ا

  

صصة دمة األساسية من طرف  تحدد املبالغ ا امج املتعلقة با تإلنجاز ال ور ور ا    االتفاقيات وانا  املشار إل

  .أعاله 1املادة 

ذه املبالغ تمستحقة ع  وتظل  ور ور امج لم تنجز وانا  ذه ال ا طاملا أن  امل وملزمة ل    .بال

  

  عن التأخ  اإلنجاز غرامات :14 املادة

  

ا  املادة   حالة التخ أو ا  االتفاقيات املشار إل امات املنصوص عل انت  أعاله، 1التأخ  تنفيذ االل ما عدا إن 

الة ي من طرف الو ل قانو ش ا  رة تتم معاين ن  ناك قوة قا تفإن  املواصالت،الوطنية لتقن ور ور تتعرض  وانا 

  :للغرامات التالية
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م تطبيقا للمادة   حالة-1.14 امج، موضوع اتفاق م تتلزم  أعاله، 1العدول عن االنجاز الك ألحد ال ور ور بدفع  وانا 

نامج إ ذا ال صص ل سبة عن املبلغ ا خ دخول االتفاقية املعنية  القيمة املك ن تار ة املمتدة ما ب الصندوق خالل الف

نة ح التنفيذ ز سبة فائدة سندات ا نامج، وذلك باستعمال  خ العدول عن إنجاز ال ن ( وتار ية إلث وخمس ) 52املغر

سب القيمة امل سبة ع املنوال أسبوعا. وتح    :التاك

  
n.MV = MR x (1 + RF)   

MV    :إ الصندوق  املبلغ الذي يدفع.  

MR : صص ور  املبلغ ا نامج املذ   .برسم ال

RF : نة سبة الفائدة ز   لسندات ا

: n  خ عدول  يقصد به السنة خ دخول االتفاقية ح التنفيذ وتار ن تار ة املمتدة ما ب مثل الف تو ور ور عن إنجاز  وانا 

ور  نامج املذ   .ال

تتلزم  ذلك،وعالوة ع  ور ور ساوي  وانا  صص10بأن تدفع إ الصندوق غرامة مالية  نامج % من املبلغ ا   .لل

 

ام املادة   حالة عدم-2.14 مة تطبيقا ألح ا  أعاله داخل اآلجال 1إنجاز برنامج موضوع اتفاقية م خ املنصوص عل والتوار

ذه    : االتفاقية 

  

  تتلزم ور ور عادل  وانا  نامج10بأداء غرامة مالية  صص لل ن املبلغ ا اصل ما ب املع ومبلغ  % من الفرق ا

خ السالفة امج املنجزة  اآلجال والتوار  .الذكر ال

 تيمنح ل ور ور ذا6أجل إضا ملدة ستة ( وانا  امج غ املنجزة. وعند انصرام  ر ملواصلة ال   :األجل ) أش

ناك برامج - انت  امج امل إذا  سبة لل املة بال ا  االتفاقية املعنيةغ  ت، تلزم نصوص عل ور ور بأن تدفع إ  وانا 

صص ومبلغ ن املبلغ ا سبة من الفرق ما ب ة املمتدة ما  الصندوق القيمة املك خ خالل الف امج املنجزة إ ذلك التار ال

خ دخول االتفاقية ن تار خ انقضاء أجل ستة ( ب سبة6املعنية ح التنفيذ وتار ر اإلضا وذلك باستعمال  فائدة  ) أش

ن ( ية الث وخمس نة املغر ز   ) أسبوعا. 52سندات ا

سبة سب القيمة املك   :التاع املنوال  وتح

  
nMRE) x (1 + RF)  -.MV = (MR   

MV  :إ الصندوق  املبلغ الذي يدفع.  

MR : صص ور  املبلغ ا نامج املذ   .برسم ال

MRE : امج   .املنجزة مبلغ ال

RF : نة سبة الفائدة ز   .لسندات ا

n  :خ دخول االتفاقية ح التنفيذ  يقصد به السنة ن تار ة املمتدة ما ب مثل الف خ انقضاء أجلو ) 6الستة ( وتار

ر اإلضا   .ش

امج - تغ املنجزة من طرف  ال يبقى لل ور ور ة وانا  و عت م دمة األساسية و ام ا   .من االتفاقية أي ارتباط بم
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ام بنود دف التحمالت غرامات :15 املادة    حالة عدم اح

  

ل  ما عدا وجود قوة ش ا  رة تتم معاين ن املواصالت، تتعرضقا الة الوطنية لتقن ي من طرف الو ت قانو ور ور إ  وانا 

دمات ام شروط استغالل ا   ذا:موضوع دف التحمالت  الغرامات التالية  حالة عدم اح

امه، تتعرض  حالة عدم-1.15  ذا غ البنود املتعلقة بآجال إنجاز م ام أحد بنود دف التحمالت  توانا  اح ور  ور

ا  عادل مبلغ صصة وذلك دون اإلخالل5إ غرامة  ا  النصوص التنظيمية  % من املبالغ ا ات املنصوص عل بالعقو

ا اري    .العمل ا

  

دمات طبقا للمادة  خالل مدة-2.15 ذا و حالة التوقف عن تقديم ا وانا أعاله، تلزم ) 4.6( 6صالحية دف التحمالت 

ت ور صصة ور نامج بأن تدفع إ الصندوق مجموع املبالغ ا    .لل

  

ن  تحدد من طرف-3.15 ا  املادت ن املواصالت مبالغ الغرامات املنصوص عل الة الوطنية لتقن من دف  15و 14الو

ذا وكذا كيفيات األداء    .التحمالت 

  

  اإلخبار :16املادة 

  

ا  فضال عن املعلومات م بتقديم ات العامةال تل م  للمواصالت،  إطار دفاتر التحمالت إلحداث واستغالل الشب تل

ت ور ور ن املواصالت وانا  الة الوطنية لتقن  القوائم n+1داخل أجل أقصاه فاتح يونيو لسنة  عرض ع أنظار الو

ي ل قانو ش ا  ود ب ية املش كي دمة األساسية  ال شطة ا تائج أ ا  االتفاقيات املشار واملتعلقة ب املنصوص عل

ا ا 1 املادة  إل اري  ام النصوص التنظيمية ا   .العمل أعاله وذلك طبقا ألح

  

م  تتل ور ور ر ما ي وانا  ل ثالثة أش ن املواصالت  الة الوطنية لتقن   :بأن تحيل ع أنظار الو

 ثمارات دم بيان االس ا املنجزة  إطار إنجاز برامج ا  ؛سابقاة األساسية موضوع االتفاقيات املشار إل

 ذه  ل املعلومات امج؛التقنية واملالية املتعلقة بإنجاز   ال

 ذه  ل املعلومات دمات املقدمة  إطار  امج؛املتعلقة بمداخيل ا  ال

 دمة بيان املعلومات دمات موضوع برامج ا سبة ل ارجة بال ركة الوافدة وا  .األساسية ل

م  تتل ور ور بع إنجاز وانا  ن املواصالت مفيدة لت الة الوطنية لتقن ا الو عت ل معلومة أخرى  دمات  بتقديم  ا

دمة األساسية    .املتعلقة با

  

اقبة :17 املادة   املر

  

الة الوطنية ل الصالحيات للقيام لدى  للو ن املواصالت  تلتقن ور ور اوانا  ن ، بواسطة أعوا لف مة أو  امل ذه امل

ي، بتحقيقات بما ل قانو ش ا  ل من طرف ص مؤ ل  ا تلك ال تحتاج إ تدخالت مباشرة أو توصيل  بواسطة  ف

اصة وفق ا ا شبك ات خارجية  ا تج اري  ن والنصوص التنظيمية ا ا  القوان   .العمل الشروط املنصوص عل
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  اإلعفاء :18 املادة

  

توانا عفى  ور ذا طوال مدة ور مة تطبيقا لدف التحمالت  دمات موضوع االتفاقيات امل ذا األخ  إلنجاز ا صالحية 

ا  املادة  ام منه،) 1.5( 5املنصوص عل مة  م دمة  من أداء املسا كما تنص ع ذلك النصوص  األساسية،ا

ا  اري  دمة األساسية كما   املعامالت املنجز ع رقم العمل،التنظيمية ا ل جزءا من برامج ا ش  األماكن ال 

ورة محددة    . االتفاقيات املذ

  

  دف التحمالت عديل :19 املادة

  

نة تدب الصالحية، خالل مدة يمكن، اح من  ذا بناء ع اق عديل أو تتميم دف التحمالت  دمة األساسية  أن يتم  ا

اللمواصالت وذلك طبقا  اري  ام النصوص التنظيمية ا   .العمل ألح

  

ل دف التحمالت مدلول  :20 املادة   وتأو

  

ا  املادة  يخضع دف التحمالت ام 1ذا واالتفاقيات املشار إل ا ألح ل ا وتأو ن والنصوص  أعاله وكذا مدلول القوان

ا العمل  املغرب اري    .التنظيمية ا

  

مات القياس وحدات :21 املادة   وعملة املسا

  

م   )أ تتل ور ور ل الوثائق وانا  ي ووحدات القياس املرتبطة به فيما يخص  واملذكرات  باستعمال النظام امل

ا من الوثائق  ططات وغ ةواملذكرات التقنية وا   ؛املكتو

ي تؤدى مختلف  )ب م املغر مات بالدر  .املسا

 

اعات لغة :22 املادة ة ال سو   دف التحمالت و

  

اكم حرر دف التحمالت ية أمام ا عتمد الصيغة العر سية و ية والفر ن العر ية ذا باللغت   .املغر

اكم ل دف التحمالت وتحال إ ا اعات املتعلقة بتأو اط ال تصة بالر   .ذا ا

  

ابرة اختيار :23 املادة   محل ا

تتختار  ور ور ا االجتما بالعنوان أدناه محال للمخابرة  وانا  امقر   :مع

ن  ول  .سيدي معروف الدار البيضاء، 2& 1بقعة ، IIتجزئة ال 


