
1 1شالجريدة الرسمية عدد 6266 - 21 شعبان 1435 )19 يونيو 2014( 

رسم ما يلي :

املادة األولى

شركة تحمالت  دفتر  املرسوم،  بهذا  املرفق  امللحق  وفق   يغير، 

SpaceCom امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.00.811 الصادر 

في 6 ذي القعدة 1421 )31 يناير 2001(.

هذا  التحمالت  بدفتر  لحقت  التي  التغييرات  التنفيذ  حيز  تدخل 

ابتداء من فاتح يناير 2012.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير 

واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  ووزير  واملالية  االقتصاد 

الرقمي والوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، كل واحد منهم في ما يخصه.

وحرر بالرباط، في 7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014(

اإلمضاء : عبد اإلله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار

واالقتصاد الرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

*
* *

» SpaceCom(«(تغ9ير)دفتر)تحمالت)ةةترخ9ص)ةملخ1ل)ةـ 

إلحدةث)وةستغالل)بشكا)ع ما)ةالتص الت)ب1ةسطا)ةألقم ر)

VSAT(ةةصل ع9ا)من) 1ع

» املادة 16 .- املقابل املالي

إليه  املشار   24.96 رقم  القانون  من   10 للمادة  تطبيقا   -.1-16  «

»أعاله، تخضع SpaceCom  ألداء مقابل مالي.

مليون  أربعين  و  خمسة  مبلغ  في  املالي  املقابل  هذا  »يحدد 

»)45.000.000( درهم مع احتساب الرسوم. 

» 16-2.- يؤدى مبلغ املقابل املالي نقدا وبالكامل في ثالثة أيام عمل 

»املوالية لتاريخ إشعار SpaceCom   بدخول الترخيص حيز التنفيذ ؛

الوطنية  الوكالة  تبينه  كما   .................................... األداء  »ويتم 

»لتقنين املواصالت.

حائز  طرف  من  باألداء  االلتزام  هذا  احترام  ولضمان   -.3-16  «

الخمسة  خالل   ، يقدم  أن  األخير  هذا  على  يتعين  املؤقت،  »الترخيص 

»)5( أيام عمل املوالية لتاريخ اإلشعار الرسمي بقرار تخويل الترخيص 

املقابل  مبلغ  يساوي  بمبلغ  األداء(  (ضمان  أولي  بطلب  بنكية  »ضمانة 

»املالي املحدد في املادة 16-1 أعاله ؛

»ويصدر ضمان األداء ....................... بنظام اإلعالن عن املنافسة ؛

»ويمكن أن يستعمل ضمان األداء من قبل وزارة االقتصاد واملالية 

املالي داخل  املقابل  مبلغ  بأداء  املؤقت  الترخيص  يقم حائز  لم  ما  »إذا 

»األجل املذكور أعاله ؛

حسب   ................................... األداء  ضمان  دفع  عدم  حالة  »وفي 

»تسليم ضمان األداء.

» 16-4.- وفي حالة عدم أداء املقابل املالي  في األجل املحدد في هذه 

القانون دون املساس بحق  الترخيص بحكم  يتم سحب  ، فإنه  »املادة 

»وزارة االقتصاد واملالية في اللجوء إلى ضمان األداء.«

ش  9 رجب) من) في) 9) ص در) ((.9 .6 7 رقم)  مرس1م)

) 9)م ي) 19)()يغير)بم1جشه)ةنرس1م)رقم)11.688.))ةةص در)

في) )بعـش 1)9) 9 )9 )أكت1بر)111)()بملـح))ترخـ9ص))إلق مـا)

وةستغالل)بشكا)ع ما)ةالتص الت)ب1ةسطا)ةألقم ر)ةةصل ع9ا)

» GMPCS(«(من) 1ع

رئيس الحكومة،

 1421 شعبان   3 في  الصادر   2.00.688 رقم  املرسوم  على  بناء 

عامة  شبكة  استغالل  و  إلقامة  ترخيص  بمنح   )2000 أكتوبر   31(

GMPCS «  كما وقع  لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعية من نوع » 

 1424 صفر   4 في  الصادر   2.03.219 رقم  باملرسوم  تغييره 

األول  ربيع   22 في  الصادر   2.05.1460 رقم  وباملرسوم   )2003 أبريل   7(

1427 ) 21 فبراير 2006(؛

األولى  جمادى  من   16 في  الصادر   2.10.637 رقم  املرسوم  وعلى 

1432 )20 أبريل 2011( بتجديد الترخيص وتغيير دفتر تحمالت شركة 

» Globalstar North Africa S.A. «؛

 1435 محرم   7 في  الصادر   2-13-828 رقم  املرسوم  وعلى 

والتجارة  الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمبر   11(

واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛
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عدد 6266 - 21 شعبان 1435 )19 يونيو 2014( الجريدة الرسمية1 1ش  

بتاريخ   »  Globalstar North Afric S.A  « شركة  طلب  وعلى 

11 فبراير 2013؛

بتاريخ  املواصالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  رأي  استطالع  وبعد 

22 فبراير 2013؛

 1435 رجب   2 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 

)2 ماي 2014( ،

رسم ما يلي:

املادة األولى

».Globalstar North Africa S.A« الشركة  تسمية  تغيير  إثر   على 

الحائزة على ترخيص إلقامة واستغالل شبكة عامة لالتصاالت بواسطة 

األقمار الصناعية من نوع » GMPCS « بموجب املرسوم رقم 2.00.688 

يـتـم  أعــاله،  إلـيهمـا  الـمشـار   2.10.637 رقـم  واملــرســوم  تـغييــره  وقــع  كما 

»AL HOURRIA TELE- الجـديـدة بالتسمـــية  الـتسميـة  هـذه   تعـويـض 

»COM S.A باملراسيم السالفة الذكر وبدفتر التحمالت املرفق بها. 

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم إلى وزير االقتصاد و املالية ووزيرالصناعة 

لتقنين  الوطنية  والوكالة  الرقمي  واالقتصاد  االستثمار  و  التجارة  و 

املواصالت، كل واحد منهم في ما يخصه.

املادة الثالثة

ينشر هذا املرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1435 )14 ماي 2014( .

اإلمضاء: عبد اإلله ابن كيران

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية ،

اإلمضاء : محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار

واالقتصاد الرقمي،

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

ش  9 ةآلخرة) جم دى) (7 في) ص در) ((.9 .66 رقم)  مرس1م)

ةشركا ةنمل1ح) ةةترخ9ص) بتجدود) أبريل) 19)() (7( 

.»European DataComm Maghreb S.A«

رئيس الحكومة،

الصادر  املواصالت  و  بالبريد  املتعلق   24.96 القانون رقم  بناء على 

1418 اآلخر  ربيع   2 بتاريخ   1.97.162 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)7 أغسطس 1997( كما تم تعديله وتتميمه؛ 

 1418 شوال  من   27 في  الصادر   2.97.813 رقم  املرسوم  وعلى 

بالبريد  املتعلق   24.96 القانون رقم  أحكام  بتطبيق   )1998 فبراير   25(

واملواصالت فيما يخص الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت؛

 1424 ربيع األول  20 من  في  الصادر   2.03.197 وعلى املرسوم رقم 

عامـــــة  شبكـــــة  واستغــــالل  إلقـــــامة  ترخيـــص  بمنح   )2003 ماي   22(

لــشركة   GMPCS نـــــوع  مــــن  الصنــــاعيــة  بــــواسطـــة األقمـــــار  للمـــــواصالت 

»European DataComm Maghreb S.A « كما تم تعديله؛

1435 محرم   7 في  الصادر   2.13.827 رقم  املرسوم   وعلى 

والتجارة  الصناعة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2013 نوفمبر    11(

واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛

 وبعد االطالع على رأي الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت؛

4 جمادى  و بعد مداولة املشروع بمجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 

األولى 1435 )6 مارس 2014(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعــــاله،  إلــيه  املشــــار   2.03.197 رقــــم  الــمرســـوم  ملقتضيات  تـــطبيقـــا 

 European DataComm « لــــشركــــة  الــــممنـــــوح  التــــرخـــــيص  يــــجـــدد 

للمواصالت  عامة  شبكة  واستغالل  إقامة  أجل  من    » Maghreb S.A

بواسطة األقمار الصناعية من نوع GMPCS لفترة إضافية مدتها خمس 

سنوات تبتدئ في 19 يونيو 2013.
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