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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 السيد الرئيس املحترم،

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

ش الزي أعذجه لجىت  ٌششفني أن أعشض أمام أهظاس مجلعىا اإلاىكش هص الخلٍش

 232123ملشروع القاهون رقم الفالخت واللؼاعاث ؤلاهخاجُت بمىاظبت دساظتها 

 .املتعلق بالبريد واملواصالت 39142يقض ي بتغيير وثتميم القاهون رقم 

، ورلً الجخماعينعلذها خالٌ  هزا اللاهىن  جذاسظذ اللجىت مششوع

واجب  عثمان فردوسسئِغ اللجىت، وبدظىس العُذ  أبوبكر اعبيدبشئاظت العُذ 

اإلايلف  الذولت لذي وصٍش الصىاعت والاظدثماس والخجاسة  والاكخصاد الشكمي

 مشفىكا بالعُذ مذًش الىوالت الىػىُت لخلىين اإلاىاصالث.باالظدثماس 

خ  جىاٌو اليلمت العُذ ، 8192دجىبر  91خالٌ اجخماع اللجىت اإلاىعلذ بخاٍس

ئللاء عشض جلذًمي إلاششوع الزي جفظل ب الىػىُت لخلىين اإلاىاصالث مذًش الىوالت

اللاهىن اإلاشاس إلُه أعاله اظتهله بالخؼشق إلى كؼاع اإلاىاصالث باإلاغشب في أسكام، 
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عي  وأًظا إلى الخذمت ألاظاظُت، وألاهذاف اإلاعخىخاة مً مشاجعت ؤلاػاس الدشَش

 ؼاع.والخىظُمي لهزا الل

، أشاس 8192و  8191فباليعبت للؼاع اإلاىاصالث خالٌ الفترة اإلامخذة بين 

 العُذ مذًش الىوالت إلى أن سكم معامالث اللؼاع شهذ خالٌ هزه الفترة جشاجعا

الظُما على  8198ملحىظا بفعل شذة اإلاىافعت بين مجمىع اإلاخعهذًً مىز ظىت 

معخىي ظىق اإلاىاصالث اإلاخىللت جشجب عىه اهخفاض هام لدععيرة اإلاياإلااث إلى 

اإلاصادكت على الدععيرة ودخٌى اإلاىافعت جاهب اعخماد سافعت جذًذة فُما ًخص 

(4G)   8192مىز ظىت. 

الحاصل في عذد اإلاشترهين في الخذمت الهاجفُت الثابخت  وعً التراجع

الاهخفاض الىبير في خذمت  أهذ العُذ اإلاذًش أن رلً ساجع إلىوالاهترهِذ الثابذ، 

 .(GSM)جذًذ في خذمت  الهاجف اإلادذود بعذ دخٌى مخعهذ

إلى التراجع اإلاسجل في حجم الشواج  أًظا العُذ مذًش الىوالت هزا، وأشاس 

الصادس للخذمت الصىجُت الثابخت ملابل اسجفاع هبير لشواج الخذمت الصىجُت 

 (.8192-8191)اإلاخىللت بما ًفىق أسبع مشاث خالٌ الفترة 

أما فُما ًخعلم بالخذمت ألاظاظُت للؼاع اإلاىاصالث، جؼشق العُذ اإلاذًش 

إلى بشهامج حعمُم الىلىج لهزه الخذمت عبر عذد مً اإلاشجىضاث أبشصها بشهامج 
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« PACTE »  الزي ٌعىغ الاظتراجُجُت الىػىُت لخعمُم الىلىج لفائذة مجمىع

اإلاالي اإلاخصص  فمىاػم اإلاملىت، وأفاد أن الغال  العيان على صعُذ مخخلف

ملُاس دسهم ًخدملها صىذوق الخذمت ألاظاظُت  9.22إلهجاص هزا البرهامج بلغ 

 للمىاصالث.

عي والخىظُمي لللؼاع، أوسد العُذ  واسجباػا بأهذاف مشاجعت ؤلاػاس الدشَش

ظُاق هزه اإلاشاجعت أملخه عذة جؼىساث عشفها اللؼاع بفظل  مذًش الىوالت أن

عت وال خىافعُت الىبيرة، مما اظخلضم إعادة الىظش في اإلالخظُاث الذًىامُت العَش

ين، وجبعُؽ ؤلاجشاءاث للحذ مً لُت ألجل جفعُل بعع سافعاث الخلىالحا

ل الىوالت اخخصاص  الاخخالالث اإلاىافُت للمىافعت داخل آجاٌ معلىلت، مع جخٍى

العالي ٌعاعذ على جىمُت الصبُب إصذاس العلىباث اإلاالُت، وأًظا وطع إػاس مالئم 

 والعالي جذا.

وأطاف العُذ اإلاذًش أن اإلالخظُاث الجذًذة أهذث هزلً على جىطُذ         

بعع خلىق وواجباث مخعهذي شبياث اإلاىاصالث، وجدذًذ البيُاث الخدخُت 

   الذهُا الىاجب حشُِذها واإلاىاصفاث الخلىُت اإلاخعللت بها.

وعالكت بىفغ اإلاىطىع، جؼشق العُذ مذًش الىوالت إلى أهمُت اكدعام 

في مشجبؽ بهزا  البيُاث الخدخُت مً ػشف اإلاخعهذًً عبر وشش فهشط جلني وحعٍش

الاكدعام، عالوة على جخمُم اإلالخظُاث اإلاخعللت بالىلىج والشبؽ البُني لشبياث 
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ىين اإلاىاصالث في هزا اإلاىاصالث والخىصُص على صالخُاث الىوالت الىػىُت لخل

 اإلاجاٌ.

وسد العُذ اإلاذًش أوخشصا مً الىوالت على جىدة الخذمت وحغؼُت الشبياث،  

ض الششوغ اإلافشوطت على اإلاخعهذًً كصذ وطع  ان اإلالخظُاث الجذًذة جشوم حعٍض

اإلاعلىماث اإلاخعللت بالششوغ العامت لخىفير خذماث اإلاىاصالث اإلالترخت 

فاث اإلاؼبلت سهً  إشاسة العمىم بما فيها الخىصُص على إلضامُت ووشش  وبالخعٍش

شبياتهم وخذماث اإلاىاصالث التي ًلترخىنها، مع  وجدُين اإلاخعهذًً لحالت حغؼُت

فشض إدساج ملخظُاث واضحت جخعلم بمؤششاث جىدة الخذمت، وهزا هُفُاث 

 جدذًذها طمً العلىد التي جشبؽ اإلاخعهذًً بالضبىاء.

أن هزه اإلالخظُاث جمىذ للىوالت صالخُت جدذًذ مؤششاث  مىضحا أطافو  

اث هزه الجىدة الىاجب اخترامها مً لذن اإلاخعهذًً وفلا للمعاًير الذولُت.  ومعخٍى

أما فُما ًخعلم بالعلىباث أفاد العُذ مذًش الىوالت أنها جخظع إلسظاء هظام  

جي كصذ جمىين الىوالت مً الخأهذ مً ً اللتزاماتهم اخترام اإلاخعهذً مذي جذٍس

طمً ششوغ اإلاىافعت العادلت، وآلاجاٌ، والشفافُت، مىضحا أن مششوع هزا 

اللاهىن ًلترح إعادة الىظش في اإلالخظُاث الحالُت لُدعنى إصذاس العلىباث اإلاالُت 

 في إػاس الاخخصاصاث اإلامىىخت للىوالت على غشاس مجلغ اإلاىافعت.
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الشفافُت  وجشظُخجثبُذ وخلص العُذ اإلاذًش إلى خشص الىوالت على  

ض وجىطُذ الششوغ والالتزاماث اإلاللاة  م حعٍض وخماًت اإلاعخعملين ورلً عً ػٍش

على عاجم اإلاخعهذًً كصذ وطع اإلاعلىماث اإلاخعللت بالششوغ العامت والخعاكذًت، 

لت واضحت وظهلت وشفافت، عالوة  فاث اإلاؼبلت، سهً إشاسة العمىم بؼٍش والخعٍش

ُت ػلب إجشاء أي حعذًل أو مشاجعت لعلىد الاشتران في على مىذ الىوالت صالخ

الخذماث، وأن جيىن ششوغ جىفير العشوض والخذماث مً لذن اإلاخعهذًً 

لفائذة الضبىاء مىطىعُت وشفافت وغير  اإلالذمت وملذمي خذماث اإلاىاصالث

ت.   كعٍش

وفي هفغ العُاق، أفاد العُذ مذًش الىوالت بأن مششوع هزا اللاهىن خشص  

جدذًذ حعٍشف مفهىم الخجىاٌ الىػني، وعلى جأػير أهذاف الالتزام بدشجُع  على

خعهذًً، اإلابين  اإلاىافعت، أو إعذاد التراب الىػني، وإخظاع الخجىاٌ الجفاق خش 

مع جدذًذ اإلاششوع أًظا اللتزاماتهم في مجاٌ الذفاع الىػني أو ألامً العام، أو 

ت لخمىين  مً  اإلاخعهذًًامخُاصاث العلؼت اللظائُت، واجخار الخذابير الظشوٍس

 مماسظت مهامهم.

على الالتزام اإلاللى على عاجم  -ًىضح العُذ اإلاذًش–هما أهذ اإلاششوع أًظا  

ً وأصحاب الخجضئاث، اإلاشجبؽ بىطع وحشُِذ بيُاث جدخُت دهُا  اإلاجهٍض

للمىاصالث، مع جدذًذه إلادخىي هزه البيُاث وهىعُتها واإلاىاصفاث الخلىُت 
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الخاصت بها، وجيلُف الىوالت بخدذًذ هُفُاث اعخماد مياجب الفدص اإلايلفت 

  بالخدلم مً وجىد البيُاث الخدخُت. 

 السيد الرئيس املحترم،

 الوزراء املحترمون، السيدات والسادة

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون،

 

خ   العُذاث  هىه، 3122دجنبر  32خالٌ الاجخماع اإلاىالي للجىت، اإلاىعلذ بخاٍس

ذ  والعادة اإلاعدشاسون في إػاس اإلاىاكشت العامت إلاششوع اللاهىن  اإلاخعلم بالبًر

واإلاىاصالث بمظامين العشض الخلذًمي للمششوع، هما أشادوا بالذوس اإلاىىغ 

بالىوالت الىػىُت لخلىين اإلاىاصالث، لظبؽ اللؼاع على طىء اإلاعخجذاث 

عُت اإلاشجبؼت بمشاجعت ؤلاػاس اللاهىوي والخىظُمي أمام الخؼىساث التي باث  الدشَش

عت  والخىافعُت الىبيرة التي اظخىجبذ جفعُل ٌشهذها بفظل الذًىامُت العَش

ت  ل الىوالت اخخصاصاث هامت وجلٍى سافعاث الخلىين وجبعُؽ ؤلاجشاءاث، مع جخٍى

وطع إػاس مالئم ٌعاعذ على جىطُذ خلىق  أو دوسها ظىاء في إصذاس العلىباث، 

 .وواجباث اإلاخعهذًً وجدذًذ البيُاث الخدخُت، واكدعامها
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من  اعتين إلى أربع  اعات أكثر من أربع  اعات
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برنامجيعكس«PACTE»دةلفائالمواصالتخدماتولوجلتعميمالوطنيةاالستراتيجية

:البرنامجهذاويهم.المملكةمناطقمختلفمستوىعلىالسكانمجموع

منطقة  92تغطية.

جماعة841إلىالمناطقهذهتنتمي.

القرويةالساكنةمن% 1يعادلماأيالساكنةمنمليون .2العمليةهذهمنيستفيد

.(السكانمجموعمن% )بالمغرب

صندوقيتحملهادرهممليار1,67البرنامجهذاإلنجازالمخصصالماليالغالفبلغ

.للمواصالتاألساسيةالخدمة

نسبةمن%0 ,99يناهزماأي،منطقة9220تغطية،2018يونيونهايةحدودإلى،تم

.البرنامجإنجاز
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 األمربيتطلحيثكبيرة،وتنافسيةسريعةديناميةبطبعه،المواصالت،قطاعيعر

أنيمكنتيالللمنافسةالمنافيةا ختال تمعالجةفيوبفعاليةكبيرةبسرعةالتصر 

فعيلتأو ،ألجل،الحاليةالمقتضياتفيالنظرإعادةهوالهد فإنوبالتالي،.يعرفها

أماما تا تصسوقفروعلبعضالفعليبالفتحتسمحالتيالتقنينرافعاتبعض

فيفسةللمناالمنافيةا ختال تمنالحدقصداإلجراءاتتبسيطأنو انيا،المنافسة،

قنينلتالوطنيةالوكالةاختصاصمنالماليةالعقوباتإصداربجعلوذلكمعقولةآجال

.المواصالت

 العاليبالصبيتنميةعلىيساعدمالئمإطاروضعإلىالحاليةالمقتضياتمراجعةتهد

.جداوالعالي

افيتهاوشفالعروضونشرالمستعملينإخبارتؤطرالتيالحاليةالمقتضياتتعزيز

نافسةمعلىوالحفاظحمايتهقصدالمستهلكيحتاجهاالتيالمعلوماتجميعنشرلضمان

.المتعهدينبينمشروعة
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مت الاألجلو سيماالمواصالت،شبكاتمتعهديوواجباتحقوقبعضوتوضيحتأكيد 
.القضائيةالسلطةوصالحياتالعامواألمنالوطنيالدفاعلمتطلبات

سنةوتعديلهتتميمهتمالذيوالمواصالت،بالبريدالمتعلق24.96رقمالقانونيلزم

ندعصعوبةعرفالمقتضىهذاأنغير.التحتيةبنياتهمباقتسامالمتعهدين،2004

:الواقعأرضعلىتنزيله

المحطاتعددأنحينفيموقع،500المتعهدينبينالمقتسمةالمواقععدديتعدىال(Sites)يفوق

.محطة18000

المدنيةالهندسةمنشآتمنكيلومتر300فقطالمتعهدونيقتسم.

البنياتديحدتنظيميةطبيعةذانصيوجدالفإنهالجديدة،والتجزئاتللمناطقبالنسبة

.بهاالمتعلقةالتقنيةوالمواصفاتتشييدهايجبالتيالدنياالتحتية
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 قتسددام تحديددد، علددى مسددتوى النصددوص التشددريعية وبطريقددة واضددحة ومفصددلة، كيفيددات ا: الهددد

:التحتيةالبنيات 

قصةد ...( ل، شةروط الولةوج، األسةعار، ا جةا)النصوص التنظيمية البنود التعاقدية الدنيا المتعلقةة بخةدمات االقتسةام تحدد •
( Catalogues)فهةار  المصةادقة علةى الرافعةة، كمةا تحةدد شةروط حاالت النزاعات التةي يمكةن أن تنشةن عةن هةذه تقليص 

لةب إدخةال المتاحةة لهةذه األخيةرة قصةد طواإلمكانيةة اقتسام البنيات التحتيةة مةن لةدن الوكالةة الوطنيةة لتقنةين المواصةالت 

إلةى وتمةن  هةذه النصةوص. أو إضافة خدمات جديدة على العةرض األولةي أو علةى عقةد اقتسةام البنيةة التحتيةة/تعديالت و

فةي الوكالة سلطة فرض هذه الشروط علةى المتعهةدين المعنيةين بةاألمر مةع إمكانيةة لجةوا هةؤالا المتعهةدين إلةى القضةاا

.موافقتهمحالة عدم 

ة المتعهددين من أجل وضع رهدن إشدار( تقني وتعريفي)نشر فهرس التنصيص على إلزامية، بالنسبة لجميع المتعهدين، •

.عليهاالمتنافسين للبنيات التحتية التي يتوفرون 

.البنيات التحتية القابلة لالقتسامجميع أنواعتتطرق هذه الفهار  إلى •

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

2/1اقتسام البنيات التحتية 
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.الفهر يتضمنهاأنيجبالتيالدنياالخدماتتفصلوتحدد•

بخصوصحةواضمقتضياتعلىالتحتيةالبنياتاقتساموعقدوالتعريفيالتقنيالفهر منكلسينص•
raisonnable)تمييزيةوغيرمعقولةالمطبقةالتعريفاتوتكونالتنخيروجزاااتاإلنجازآجال et non-

discriminatoire).

.بديلةحلولبتفعيلمتعهدكليلزمعليها،يتوفرالتيالتحتيةالبنياتجميع(Saturation)إشباععند•

.العقوباتتطبيقإلىاللجوايمكنالمفروضة،االلتزاماتاحترامعدمحالةفي•

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

2/2اقتسام البنيات التحتية 
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الوكالةحياتصالعلىوالتنصيصالمواصالتلشبكاتالبينيوالربطبالولوجالمتعلقةالمقتضياتتتميم•

عاتقلىعالملقاةااللتزاماتبتوضي للوكالةالسماحسيماالالمجال،هذافيالمواصالتلتقنينالوطنية

.لالتصاالتالخاصةاألسواقفيمؤثرانفوذايمارسونالذينالمتعهدين

فيبماعية،الفرالمحليةوالحلقةالمحليةالحلقةتقسيمعلىللتطبيققابلةوخاصةجديدةمقتضياتإدخال•

.المشتركالتموقعذلك

.الفهار علىالمصادقةيخصمافي جالاتوضي •

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

3/1صالحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت وتعزيز توضي  
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لتوفيرالعامةبالشروطالمتعلقةالمعلوماتوضعقصددينالمتعهعلىالمفروضةالشروطتعزيز

هلةوسواضحةوبطريقةالعمومإشارةرهنالمطبقة،وبالتعريفاتالمقترحةالمواصالتخدمات

:وشفافة

قترحونهايالتيالمواصالتوخدماتشبكاتهمتغطيةلحالةالمتعهدينوتحييننشرإلزاميةعلىالتنصيص

.تغطيتهاتمتالتيالطرقيةوالمحاورالمواقعوكذا

تيالالعقودضمنتحديدها،كيفياتوكذاالخدمةجودةبمؤشراتتتعلقواضحةمقتضياتإدراجفرض

.بزبنائهمتربطهم

 وخدماتالشبكاتجودةومستوياتمؤشراتتحديدصالحيةالمواصالتلتقنينالوطنيةالوكالةمن

:لتاليةاالحاالتتدبيرأجلمنالدوليةالمعاييرإلىبالنظراحترامهاالمتعهدينعلىيجبالتيالمواصالت

،حالياالممنوحةللتراخيصالزمن،عبرتطور.

األصليةالتراخيصفيعليهامنصوصيكنلمجديدةخدماتظهور.

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

3/2صالحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت وتعزيز توضي  
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زاماتهم،اللتالمتعهديناحتراممنالتنكدمنالمواصالتلتقنينالوطنيةالوكالةتمكينقصد

الحاليةتالمقتضيافيالنظرإعادةيقترحوالشفافية،وا جالالعادلةالمنافسةشروطضمن

علىتالمواصاللتقنينالوطنيةالوكالةاختصاصمنالماليةالعقوباتإصداريكونأنألجل

:المنافسةمجلسغرار

معاينتهتمتالذياإلخاللحجممعمتناسبةالعقوباتتكونأنعلىصراحةالتنصيص.

الغرضلهذاتحدثلجنةاختصاصمنالماليةالعقوباتإصداريكونأنعلىالتنصيص.

5نسبةإلىللتمديدقابلةالمعامالترقممن%2نسبةإلىلتصلحالياالمحددةالعقوباتمبالغمراجعة%

.المخالفةتكرارحالةفي

تبريراتهيمتقدفيالمعنيالطرفحقوق)العقوباتإصدارقصدالمطبقةللمسطرةوالصري الواض التنطير

.(...الشنن،هذافيالوكالةعنالصادرةالقراراتفيالمختصالقضااأمامالطعنالتحقيق،مرحلةخالل

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

3/3صالحيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت وتعزيز توضي  
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قصدتللمواصالالعامةالشبكاتمتعهديعاتقعلىالملقاةوااللتزاماتالشروطوتوضي تعزيز•

المواصالتوخدماتعروضلتوفيروالتعاقديةالعامةبالشروطالمتعلقةالمعلوماتوضع

.وشفافةوسهلةواضحةوبطريقةالعمومإشارةرهنالمطبقةوبالتعريفاتالمقترحة

شتراكااللعقودمراجعةأوتعديلأيإجرااطلبصالحيةالمواصالتلتقنينالوطنيةالوكالةمن •

.العملبهاالجاريوالتنظيميةالتشريعيةللنصوصمطابقةجعلهاقصدالخدماتفي

الشبكاتمتعهديلدنمنوالخدماتالعروضتوفيرشروطتكونأنضرورةعلىالتنصيص•
.يةقسروغيروشفافةموضوعيةزبنائهملفائدةالمواصالتخدماتومقدميللمواصالتالعامة

فافية،الشمنلمزيدالتعريفاتعلىبالمصادقةالمتعلقةالحاليةالمسطرةفيالتوضي زيادة•

.(تمييزيةوغيروموضوعيةمعقولةشروط)الهاتفيةللحركةبالجملةالبيعتنطير•

القيمةذاتالخدماتلبعضبالنسبةالخدمة،لتوفيرخاصةشروطوضعإمكانيةعلىالتنصيص•

.المضافة

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

الشفافية-تنمية المنافسة 
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.الوطنيالتجوالمفهومتعريفتحديد•

.الوطنيالترابإعدادأوالمنافسةتشجيع:ا لتزامهذاأهدا تأطير•

مناطقوالاألماكنفيالوطنيالتجوالإجباريةالتشريعية،المقتضياتخاللمن،تعزيز•
الوطنيالترابإعدادلغاياتالمغطاةأواألساسيةالخدمةضمنالمندرجة

.المتعهدينبينللتجوالحرالتفاقالتجوالإخضاع•

.تمييزيةغيرووشفافةموضوعيةالتعريفاتتكون•

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

الوطنيالتجوال -تنمية المنافسة 
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مناألأوالوطنيالدفاعمجالفيالمتعهدينالتزاماتالقانون،مشروعإطارفيتحديد،•

.القضائيةالسلطةامتيازاتأوالعام

لسلطاتاهذهلتمكينالضروريةالتدابيرباتخاذُملزمونالمتعهدينهؤالاأنعلىالتنكيد•

.مهامهمممارسةمن

رهنرالتدابيهذهوضععنالناتجةالتكاليفيتحملونالمتعهدينهؤالاأنعلىالتنكيد•
.اإلشارة

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

توضي  بعض المقتضيات
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عبوضوالمتعلقالتجزئةوأصحابالمجهزينعاتقعلىالملقىااللتزامعلىالتنكيد•

.للمواصالتالدنياالتحتيةالبنياتوتشييد

شييدهاتيجبالتيالدنياالتحتيةالبنيات،والتجزئاتالمناطقأصنافبحسبتحديد،•

.بهاالخاصةالتقنيةوالمواصفاتومحتواها

.التحتيةالبنياتهذهوجودمنبالتحققمعتمدفحصمكتبقيامعلىالتنصيص•

.صالفحمكاتباعتمادكيفياتبتحديدالمواصالتلتقنينالوطنيةالوكالةتكليف•

:والتنظيميمراجعة اإلطار التشريعي 

وتجزئات جديدةمناطق جديدة إعداد 



 

 

 

 

 تقديم املواد
 

 



 

 29 على 1 صفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 دجنبر  19

 

 

 

 

 2018أكتوبر  …



 

 29 على 2 صفحة

 

 

 التعليل املادة كما صادق عليها مجلس النواب املواد الحالية

 املادة األولى: 

الصادر  املتعلق بالبريد واملواصالت 24- 96 رقم تمهيد القانون  الفقرة األخيرة من وتتميمتغيير 

وكذا  (1997غشت  7) 1418ربيع اآلخر  2بتاريخ  1.97.162بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 17و 16املكررة مرتين و 13املكررة و 13و 11املكررة و 10املكررة و 8و 8املكررة و 7و 1املواد 

 ةاملكرر  37و 37و 32و 31و 30وة كرر امل29الفقرة الثالثة( و) 29و 26و )الفقرة الثالثة( 18و

 :منه على النحو التالي 105( و5و 1)الفقرتين  85و 83و 38و

 

 24.96هذه الفقرة مواد القانون رقم  توضح

املعمول بها حاليا التي ستطالها املراجعة 

  . 121.12بواسطة مشروع القانون رقم 

 :تمهيد

 الفقرة األخيرة:

فإن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع اإلطار الذي يحدد معالم الوضع  وأخيرا،

الجديد لقطاع البريد واملواصالت والسيما ما يرتبط منه بشبكات املواصالت التي 

ترخيص يمنح بمرسوم متداول يمكن استغاللها من لدن الخواص الحاصلين على 

تحدد التوجهات العامة  من الدستور، علما بأن الدولة 66الفصل فيه وفقا ألحكام 

لقطاع البريد واملواصالت، وتسهر السلطة الحكومية املختصة على احترامها والعمل 

 بها

 : تمهيد"

إن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع اإلطار الذي يحدد معالم الوضع  - األخيرةالفقرة "

الجديد لقطاع البريد واملواصالت والسيما ما يرتبط منه بشبكات املواصالت التي يمكن 

 ...أن .................... علممع ال، يمنح بمرسوماستغاللها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص 

 ()الباقي ال تغيير فيه.

 

 

الدستور من  66حذف اإلحالة إلى املادة 

 .أحكام الدستور الحاليمع  للمطابقة

 :  1املادة

 :من القانون  هذا مفهوم في يقصد

 :املختصة الحكومية السلطة-1

 تطبيق نع الدولة لحساب مسؤولة لتكون  تنظيمي بنص املعينة الحكومية السلطة

 .واملواصالت بالبريد الخاصة والتنظيمية التشريعية النصوص

.................................................................................................... 

 :  1املادة

 :يقصد في مفهوم هذا القانون من

 :الحكومية املختصة السلطة-1

السلطة الحكومية املعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص 

 .واالقتصاد الرقميالخاصة بالبريد واملواصالت  التشريعية والتنظيمية

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

مطابقة هذا البند للتسمية الجديدة للوزارة 

 الوصية على القطاع.

 



 

 29 على 3 صفحة

 :املستقلة الشبكة-9

 كمشتر  أو خاص الستعمال وبالضرورة حصرا مخصصة مستقلة مواصالت شبكة

 .تجارية ألغراض استعمالها يمكن وال أجلها، من أنشئت التي املعينة لألغراض

 :املستقلة الشبكة تسمى

 الشخص طرف من لالستعمال مخصصة تكون  عندما الخاص، لالستعمال-

 ؛ أقامها الذي املعنوي  أو الذاتي

 أو شركة طرف من لالستعمال مخصصة تكون  عندما املشترك، لالستعمال -

 .املجموعة نفس داخل املكاملات لتبادل فروعها أو لها تابعة شركات

....................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 الخدمة األساسية:-21

األساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها  تشتمل الخدمة

مضافة والتي يحدد محتواها  التراب و/أو ذات قيمة والخدمات ذات الصلة بإعداد

 .متعهدي الشبكات العامة للمواصالت وكيفيات تنفيذها في دفتر تحمالت

األساسية على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصالت بما فيها خدمة  تشتمل الخدمة

 .وبسعر مناسب هاتفية بجودة معينة

 

 

 :املستقلة الشبكة-9

شبكة مواصالت مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة الستعمال خاص أو مشترك لألغراض 

 .يمكن استعمالها ألغراض تجارية املعينة التي أنشئت من أجلها، وال

 :تسمى الشبكة املستقلة

عندما تكون مخصصة لالستعمال من طرف الشخص الذاتي أو لالستعمال الخاص، - 

 الخاصة؛ ألغراضه املعنوي الذي أقامها

من قبل أشخاص  الخاصاملشترك، عندما تكون مخصصة لالستعمال  لالستعمال-

أو شركة أو شركات تابعة لها أو فروعها  من قبلأو  ن للقانون العاميخاضع اعتباريين

 شخاصاأللحاجات  داخلية مخصصةمكاملات تبادل من أجل ، مجموعة مستعملين مغلقة

 .التي أقامتها أو املجموعة

 

 :مستعملين مغلقة مجموعة-مكرر  9

مجموعة من األشخاص الذاتيين أو املعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن التعرف عليها 

بكة الفعلي لشلوجود السابق لالستعمال واالستمرارية وابشكل صريح من حيث االستقرار 

 املواصالت املستقلة.

......................................................................................................................................................... 

 الخدمة األساسية:-21

األساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات  تشتمل الخدمة

 . /أو خدمات ذات قيمة مضافةالتراب و الصلة بإعداد

دفاتر تحمالت متعهدي  كيفيات تنفيذها فيو  روطشو الخدمة األساسية  ى محتو ويحدد 

 أو عقود. اتفاقيات بموجب أوالشبكات العامة للمواصالت 

على خدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصالت  املقدمةاألساسية  تشتمل الخدمة

 .وبسعر مناسب بجودة معينةللمواصالت دنيا تتمثل في خدمة 

........................................................................................................................................................ 

 :الولوج-25

كل توفير لوسائل وملعدات وبرمجيات أو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصالت 

 

 

 

 

 

 

إدخال مفهوم "مجموعة مستعملين مغلقة" من 

الوحدات التي ال تكون على شكل  تنظيمأجل 

شركة مع فروعها )مثال: التعاونيات، 

 الجمعيات(. 

 

 تعريف مفهوم "مجموعة مستعملين مغلقة".

 

 

 

 

توسيع مفهوم الخدمة األساسية لتشمل كل 

خدمة مواصالت ولكيال تقتصر على املكاملات 

 .هاتفيةال

 

 

 

 

الحاالت  تنظيمإضافة هذا التعريف من أجل 

الربط البيني )مثال: تقسيم الحلقة  األخرى، غير
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 .بتقديم خدمات للمواصالتللمتعهدين اآلخرين تسمح 

 :الوطني التجوال-26 

متعهد شبكة عامة للمواصالت يقدمها  ةمتنقلمواصالت خدمة تتيح ملشترك في خدمة 

 .شبكة متنقلة ملتعهد آخر لشبكة عامة للمواصالتباستعمال 

 

 :تبادل األنترنت نقط-27

 ةبنيلستغلي االحركة بين مهذه تحتية تمكن من ضمان إيصال حركة األنترنت وتبادل  ةبني

 .املذكورة أو مستعمليها أو هما معا

 

 :الفحص مكتب-28

شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت للتأكد من وجود البنيات التحتية 

للمواصالت ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية واملتطلبات العملية املنصوص عليها في 

 .املكررة مرتين من هذا القانون  22املادة 

 

  :حيوية تحتية ذات أهمية بنيات-. 29

 لمجتمعل الحيوية الوظائف استمرارية على للحفاظ الضرورية واألنظمة تآواملنش التجهيزات

 أو تالفإ أوضرر  أي نإاالجتماعي حيث  وأوالتقدم االقتصادي  والسالمة واألمن والصحة

 .الوظائف ذهضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في ه

املحلية، اقتسام العناصر النشيطة أو السلبية 

 للشبكات، ...(
 

إضافة هذا التعريف من أجل تأطير توفير هذه 

 الخدمة الجديدة بين املتعهدين. 

 

 

إقامة نقطة إضافة هذا التعريف من أجل تأطير 

تبادل األنترنيت املنصوص عليها في مشروع 

 القانون.
 

 

أجل تأطير وضع ومهام  إدخال هذا التعريف من

املكررة  22املنصوص عليها في املادة  ،هذه الهيئة

 مرتين في مشروع القانون.

 

إضافة هذا التعريف لغاية تحديد البنيات 

 24التحتية التي تمت اإلشارة إليها في املادة 

  املكررة من مشروع القانون.

 :املكررة 7 ملادة

 يمكن ملتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع املتعلق باحتالل امللك

العام، أن يؤجروا أو يفوتوا ملتعهد شبكة عامة للمواصالت مرخص له أو لطالب 

بعد إطار طلب عروض، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه  ترخيص في

الالزمة لحاجياتهم الخاصة، و/أو حقوق استعمال امللك  استغالل البنيات التحتية

ومنشآت الهندسة املدنية واملسالك والقنوات  العام واالرتفاقات واالستحواذ

 .عليها والنقط املرتفعة التي يتوفرون

 :املكررة 7 املادة

العام، أن  يمكن ملتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع املتعلق باحتالل امللك

لألشخاص الذين يحدثون  أويؤجروا أو يفوتوا ملتعهد شبكة عامة للمواصالت مرخص له 

، فائض من هذا القانون  21تجهيزات املواصالت املخصصة لألغراض املشار إليها في املادة 

خاصة، الالزمة لحاجياتهم ال السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغالل البنيات التحتية

 املدنية واملسالك ومنشآت الهندسة و/أو حقوق استعمال امللك العام واالرتفاقات واالستحواذ

 .عليها والقنوات والنقط املرتفعة التي يتوفرون

 .معلال التفويت أو اإليجار لطلب رفض كل يكون  أن يجب

 

 كالتالي:إن الهدف من مراجعة هذه املادة هو 

فرض، على متعهدي البنيات التحتية البديلة  -

(ONCF  وONEE تعليل رفض تأجير أو تفويت )

 التي قد يتوفرون عليها، فائض السعة
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 ىاإليجار أو التفويت إلى الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت عل يجب تبليغ عقد

 .اإلخبار سبيل

 

 

 

 

والنفقات املتعلقة بهذا التفويت أو اإليجار في محاسبة منفصلة  تسجل املوارد

 .التحتية البديلة ملتعهد البنيات

تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق االستعمال التي  ال ينبغي إليجار أو

 .عليهاالعامة للمواصالت اآلخرين الحصول  يحق ملتعهدي الشبكات

نهما فيما كل واحد م التحتية البديلة،ة متعهد البنيو  للمواصالت العامة الشبكات متعهد يبلغ

 بموجب حدثةامل املواصالت لتقنين الوطنية الوكالة إلى بكامله التفويت أو اإليجار عقد ،يخصه

 لتاريخ املوالية أيام( 10) عشرة أجل داخل" الوكالة" بعده واملسماة القانون  هذا من 27 املادة

 خذةاملت وللنصوص القانون  لهذا العقد مطابقة من التأكد الوكالة تتولى. عليه التوقيع

 العقد تضمن إذا حالة في والسيما معلل، قرار بموجب مراجعته، تفرض أن ويمكنها لتطبيقه،

 .اآلخرين للمواصالت العامة الشبكات متعهدي حق في تمييزية بنودا املذكور 

 ............................................................................ والنفقات املوارد تسجل"

 (فيه تغيير ال الباقي)

اإلذن للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت بطلب  -

تعديل عقود اإليجار أو التفويت في حالة إذا ما 

 أخلت هذه العقود بشروط املنافسة املشروعة.

 :8املادة 

البيني ملختلف الشبكات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية  يجب أن يتم الربط

 .تفضيلية تضمن شروط املنافسة املشروعة مقبولة وموضوعية وغير

أدناه على احترام  27لتقنين املواصالت املشار إليها في املادة  تسهر الوكالة الوطنية

 .النزاعات املتعلقة بهاالذكر وتبت في  األحكام السالفة

  :    8املادة

 تنظيمية شروط وفق للمواصالت العامةالشبكات  مختلف وولوجالبيني  الربط يتم أن يجب

 .املشروعة املنافسة شروط تضمن وغير تفضيلية موضوعية ومالية وتقنية

 .تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي

 .بها املتعلقة النزاعات في وتبت .........................................................الوكالةتسهر 

، وبصفة خاصة، ةنافسقواعد امليمكن للوكالة، متى دعت إلى ذلك ضرورة املحافظة على 

 لحماية مصالح املستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات، أن تفرض، بموجب

 والتعريفية التقنيةالسيما و  الربط البيني والولوجوبشكل شفاف ومتوازن، كيفيات  ر معلل،اقر 

تعدد السنوات لتعريفات خدمة أو عدة خدمات امل، بما في ذلك عند االقتضاء، التأطير منها

 ا.ممرتبطة به

 

إضافة مفهوم الولوج إلى مفهوم الربط البيني 

واإلذن للوكالة بفرض الكيفيات التقنية 

والتعريفية املرتبطة به، لصالح املستعملين 

 وللحفاظ على املنافسة املشروعة. 

 :املكررة 8 املادة

تناط بالوكالة الوطنية لتقنين املواصالت مهمة السهر على احترام املنافسة 

قطاع املواصالت وتبت في النزاعات املتعلقة بها والسيما تلك املتعلقة في  املشروعة

 .واملنافسة املتعلق بحرية األسعار 6-99من القانون رقم  10و 7و 6املواد  باحترام

كيفيات عرض النزاعات أمام الوكالة الوطنية لتقنين  وتحدد بنص تنظيمي

 .تتخذها املواصالت وطبيعة املقررات التي

 :املكررة 8 املادة

مارسات امل واملنافسة في ما يخصتطبق الوكالة أحكام التشريعات املتعلقة بحرية األسعار 

 املنافية لقواعد املنافسة وعمليات التركيز االقتصادي في قطاع املواصالت. 

تتولى الوكالة تفعيل املساطر املنصوص عليها في التشريعات املذكورة مع مراعاة ولهذا الغرض، 

 األحكام التالية:

يعين املقرر العام، بموجب قرار ملجلس إدارة الوكالة، من بين مستخدمي الوكالة املتوفرين على -

 واالستهالك؛القانونية وفي مجال املنافسة و خبرة في املجاالت االقتصادية 

 

تمت مراجعة هذه املادة من أجل مالئمة 

اختصاصات الوكالة في مجال املنافسة مع 

النصوص التشريعية املتعلقة بحرية األسعار 

 واملنافسة، التي هي في طور املصادقة عليها.
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موجب بلتقنين املواصالت مجلس املنافسة بالقرارات املتخذة  الة الوطنيةتخبر الوك

 .املادة هذه

ملمارسات ا عليها في ما يخصتصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات املالية املنصوص -

املنافية لقواعد املنافسة وعمليات التركيز االقتصادي من قبل لجنة املخالفات املحدثة 

 مكررة من هذا القانون؛ 31بموجب املادة 

 85املادة أعوان الوكالة املحلفون املشار إليهم في املادة يباشر التحقيقات الالزمة لتطبيق هذه -

 من هذا القانون.

ترفع الطعون في القرارات املتخذة في مجال املمارسات املنافية لقواعد املنافسة وعمليات 

التركيز االقتصادي في قطاع املواصالت وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات املتعلقة بحرية 

 األسعار واملنافسة. 

 تخبر الوكالة مجلس املنافسة بالقرارات املتخذة بموجب هذه املادة.

 :املكررة 10 املادة

 10متعهدي الشبكات العامة للمواصالت املنصوص عليها في املادة تحدد مساهمة 

من رقم املعامالت، دون  %0,75بخصوص التكوين وتوحيد املعايير في  أعاله

، املنجز برسم أنشطة مخصوم منه تكاليف الربط البيني احتساب الضرائب

 .الترخيص االتصاالت موضوع

 إلى ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين مباشرة من قبل املتعهدين تدفع هذه املساهمة

 .املواصالت

 من رقم املعامالت املشار إليه %0,25املتعهدين الخاصة بالبحث في  تحدد مساهمة

 .أعاله

في حساب مرصد ألمور خصوصية من أجل البحث يحدث  وتدفع هذه املساهمة

 .العمل وفقا للتشريع الجاري به

العامة للمواصالت الذين يحققون، في  متعهدو الشبكات يعفى من هذه املساهمة

في إطار اتفاقيات تبرم مع هيئات للبحث تحدد  حدود مبلغ مماثل، برامج للبحث

 .تنظيمي قائمتها بنص

 :املكررة 10 املادة

 أعاله 10 املادة في عليها املنصوص للمواصالت العامة الشبكات متعهدي مساهمة تحدد

بدون احتساب  لسنوي املعامالت ا رقم من  % 0,75في  املعايير وتوحيد بخصوص التكوين

  ما يلي:مخصوم منه املنجز برسم التراخيص الحاصلين عليها، و ، الضرائب

 ؛عائدات بيع املعدات الطرفية -

ذه من ه املستفيدة املناطقفي إطار تغطية  املؤداة الوطني التجوال خدمةتكاليف  -

 ؛األساسية الخدمةالخدمة برسم مهام 

 والولوج؛الربط البيني  تكاليف  -

املبالغ التي تم دفعها ملقدمي الخدمات ذات القيمة املضافة برسم الخدمات ذات العوائد  -

  املقتسمة.

 الوطنية لتقنين املواصالت. الوكالة ميزانية إلى املتعهدين مباشرة من قبل املساهمة هذه تدفع

هو محدد في  كما املعامالت  رقم من  % 0,25في بالبحث الخاصة املتعهدين مساهمة تحدد

 .الفقرة األولى من هذه املادة

 .............................................................................................................وتدفع هذه املساهمة

 تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

 

 

 

 

بسيطة، على مستوى يتعلق األمر هنا بمالئمة 

مشروع القانون، لقاعدة احتساب رقم 

املعامالت املعتبر ألداء هذه املساهمة واملطبق 

 حاليا.
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 :11املادة 

دفتر التحمالت، بالنسبة لكل إعالن عن املنافسة يهدف إلى اقتراح  تحدد اإلدارة، في

 :يليشبكة للمواصالت أو تقديم خدمة معينة أو هما معا ما  إحداث أو استغالل

 الشبكة؛ شروط إحداث .1

2. ................................................................................................. 

املترشح الذي تقدم بأحسن عرض بالنسبة ملجموع بنود دفتر  ترسو الصفقة على

 27الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املشار إليها في املادة  استشارةالتحمالت بعد 

 .أدناه

 .حول هذه الصفقة ويوضع تقرير للعموم

 :11املادة 

عن  تحمالت بالنسبة لكل إعالن دفتر على ،يحدد تأليفها بنص تنظيمي ،تصادق لجنة إدارية

 هما وأ معينة خدمة تقديم للمواصالت أواقتراح إحداث أو استغالل شبكة  املنافسة يهدف إلى

 :يلي معا والذي يحدد ما

........................................................................................................................................................ 

د ض بالنسبة ملجموع بنو و بأحسن عر  واتقدم نالذيين املترشحأو  املترشح ترسو الصفقة على

 27لوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املشار إليها في املادة ا بعد استشارةاإلعالن عن املنافسة 

 .أدناه

 يوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة.

 

يهدف التعديل الذي سيطال هذه املادة إلى 

إحالة كيفيات تأليف اللجنة اإلدارية املكلفة 

بإعداد دفتر التحمالت ألجل منح التراخيص على 

 مرسوم. 

 املكررة: 13املادة 

تمرير نداءات االستغاثة وتقديم خدمة اإلرشادات ودليل املشتركين في  يدخل-1

ضمن الخدمة األساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة إلى املطبوعة أو اإللكترونية  صورته

 .الشبكات العامة للمواصالت متعهدي

بإعداد التراب، تجهيز التراب الوطني باملخادع العمومية  كمهام خاصة تعتبر-2

و/أو تجهيز املناطق املحيطة باملجال الحضري واملناطق  املقامة على امللك العام

 .ائل املواصالتبوس الصناعية واملناطق القروية

التحمالت قائمة الخدمات ذات القيمة املضافة التي تدخل في إطار  في دفتر تحدد-3

 .وتتضمن على الخصوص الخدمات التي تمكن من ولوج االنترنيت الخدمة األساسية

مهام الخدمة األساسية في دفتر تحمالت خاص بمتعهدي  تحدد كيفيات إنجاز

وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها  الشبكات العامة للمواصالت يعد

 .العمل

العامة للمواصالت سنويا في تمويل مهام الخدمة  يساهم متعهدو الشبكات

من رقم املعامالت، دون احتساب الضرائب مخصوم منه  %2األساسية في حدود 

 .موضوع ترخيصهم تكاليف الربط البيني، املنجز برسم أنشطة املواصالت

املنصوص عليه في الفقرة السالفة، املسمى دفتر تحمالت  التحمالت يبرم دفتر

ويتم تجديده وفق الكيفيات التي يحددها. وتتم  الخدمة األساسية ملدة محددة،

 .بمرسوم املوافقة عليه

 املكررة: 13 املادة

 صورته في املشتركين ودليل اإلرشادات خدمة وتقديم االستغاثة نداءات تمرير يدخل-1

 الشبكات متعهدي إلى بالنسبة إلزامية وتعتبر األساسية الخدمة ضمن واإللكترونية املطبوعة

 .للمواصالت العامة

 الحضري  باملجال املحيطة وال سيما تلكاملناطق  تجهيز التراب، بإعداد خاصة كمهام تعتبر-2

املواصالت تمكن على الخصوص  وخدماتببنيات تحتية  القروية واملناطق الصناعية واملناطق

ي التطور التكنولوجي والخدماتي ف ةومن مواكب االصبيب العالي والصبيب العالي جدمن ولوج 

 .واصالتاملمجال 

 .االنترنيت ولوج من تمكن التي ................................ الخدمات قائمة التحمالت دفتر في تحدد-3

 .... التنظيمية الجاري بها العمل................................................................تحدد كيفيات إنجاز ...

 حدود في األساسية الخدمة مهام تمويل في سنويا للمواصالت العامة الشبكات متعهدو يساهم

املكررة أعاله من هذا  10كما هو محدد في الفقرة األولى من املادة  من رقم املعامالت 2%

املعامالت املسجل برسم برامج الخدمة األساسية املنجزة طبقا  رقم منه يخصمو  ،القانون 

 .عالهأليه إاملشار ملقتضيات دفتر التحمالت 

 ................... وتتم املوافقة عليه بموجب مرسوم.....يبرم دفتر التحمالت ...................................

 ..................................... لتطبيقه..................................غير أنه يمكن للمتعهدين........................

 

 

 

 

مجال تطبيق الخدمة وسع مشروع القانون 

األساسية بحيث أصبح يشمل إعداد التراب 

ي العالي والعال الوطني عبر الولوج ذي الصبيب

 جدا.

 

يتعلق األمر هنا بمالئمة بسيطة على مستوى 

مشروع القانون، لقاعدة احتساب رقم 

املعامالت املعتبر ألداء هذه املساهمة واملطبق 

 حاليا.

 

 

إن الهدف من هذا االقتراح هو إدراج إمكانية 

تعويض املتعهدين الذين ينجزون برامج الخدمة 
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للمتعهدين أن ينجزوا بأنفسهم مهام الخدمة األساسية املنصوص  غير أنه يمكن

ذكور أو يعفون من ذلك بأداء املساهمة املتعلقة الخاص امل عليها في دفتر التحمالت

حساب مرصد ألمور خصوصية يتم إحداثه طبقا للقانون  بها والتي يتم دفعها في

 .لتطبيقه التنظيمي للمالية والنصوص املتخذة

املتعهدين، في حالة إنجاز هذه املهام بشكل غير كامل، أن يدفعوا  كما يتعين على

مبلغ اإلنجازات واملبلغ الذي ال زال مستحقا عليهم برسم  الفرق بين للحساب املذكور 

 الخدمة األساسية ويتعرضون لذعيرة تحتسب طبقا لبنود دفتر املساهمة في مهام

 .التحمالت

( أعاله ال تدخل في احتساب 1اإللزامية املنصوص عليها في ) إال أن الخدمات

 .الخدمة األساسية املساهمة في تكاليف مهام

 .في مهام الخدمة األساسية وإنجازها بنص تنظيمي ت املساهمةتحدد كيفيا

الذين ينجزون برامج الخدمة األساسية للمواصالت، التي تمت املوافقة عليها  يمكن للمتعهدين

وفق الكيفيات املحددة بنص تنظيمي، برسم سنة محاسبية معينة بمبلغ إجمالي يفوق املبلغ 

املحدد برسم مساهماتهم عن السنة املعنية في مهام وتحمالت الخدمة األساسية، الحصول من 

وصية املشار إليه أعاله، على الفارق بين مساهمتهم برسم السنة الحساب املرصد ألمور خص

 املذكورة واملبلغ الذي تطلبه إنجاز هذه البرامج وذلك بعد معاينتها. 

 .......................... طبقا لبنود دفتر التحمالت.................................... كما يتعين على املتعهدين

 .................................... الخدمة األساسية.......................................................... إال أن الخدمات

 بنص تنظيمي.تطبيق هذه املادة تحدد كيفيات 

بمبلغ يفوق  األساسية برسم سنة معينة

مساهماتهم. ستحدد كيفيات هذه املسطرة 

 بواسطة مرسوم.

  :مرتين املكررة 13 املادة

مهام  ، إلنجاز10يمكن منح تراخيص خاصة، بعد إعالن عن املنافسة طبقا للمادة 

 .أعاله املكررة 13من املادة  3و 2الخدمة األساسية املشار إليها في البندين 

 :تنظيمييوافق عليه بنص  خاص،تحمالت  يجب أن يدرج في دفتر

 التراب؛املتعلقة بإعداد  تعريف الواجبات -

املكررة املتعلقة بالخدمات ذات  13من املادة  3البند  تحديد كيفيات تطبيق -

 .املضافة القيمة

 ................................................................................................. ويوضح كذلك

 

  :مرتين املكررة 13 املادة

 .أعاله املكررة 13 املادة من .............................................................. خاصة تراخيص منح يمكن

 :على الخصوصتنظيمي،  بنص عليه يوافقخاص،  تحمالت دفتر في يدرج أن يجب

 ؛ التراب بإعداد املتعلقة الواجبات تعريف -

 القيمة ذات بالخدمات املتعلقة املكررة 13 املادة من 3 تطبيق الفقرة تحديد كيفيات - 

 املضافة؛

لفائدة املتعهد الذي رست عليه املنافسة من أجل إنجاز مهام  ةتحديد مبلغ اإلعانة املمنوح - 

 .الخدمة األساسية، موضوع اإلعالن عن املنافسة، عند االقتضاء

 ...........................................................................................………………… ويوضح كذلك

 (فيه تغيير ال)الباقي 

 

 

 

 

يع التي تسجل فيها مشار التنصيص على الحاالت 

الخدمة األساسية عجزا والتي يتوجب 

بخصوصها منح إعانة لفائدة املتعهد الذي 

 رست عليه املنافسة. 

 :16املادة 

 

 : 16 املادة

صالحيات السلطة  وأاألمن العام  وأمع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني  مضافة( 6)فقرة  

عدات ، يحظر استيراد كل املاالستثنائية التي تسمح فيها الوكالة بذلك الحاالتو  القضائية

املوجهة إلبطال عمل جميع أنواع أجهزة املواصالت، سواء على مستوى اإلرسال أو االستقبال، 

 واستعمالها.وإنشائها أو إشهارها أو تفويتها باملجان أو بمقابل 

 

يهدف هذا االقتراح إلى منع تسويق واستعمال 

ية كهربائزة التشويش على اإلشارات الراديو أجه

التي تفسد وتدهور جودة خدمات االتصاالت 

 وتأطير استعمالها.
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 17:  املادة 

لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستغل تجاريا دون قيد الخدمات ذات القيمة  يجوز 

تقنين لتحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية  املضافة التي

شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة الوطنية لتقنين  املواصالت

 :التاليةالتصريح البيانات  املواصالت ويتضمن هذا

 ؛الخدمةكيفيات فتح  -

 الخدمات؛التي ستغطيها  املنطقة الجغرافية -

 الخدمة؛ شروط االستفادة من  -

 ؛املقدمةنوع الخدمة  -

 .املستفيدينعلى  األسعار املطبقة -

ذات القيمة املضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي  ويتعين توفير الخدمة

العامة للمواصالت القائمة، ويستثنى من ذلك  توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات

عليه في املادة الثانية أعاله، والذي يرغب  املتعهد الحاصل على الترخيص املنصوص

 .الشبكة موضوع الترخيص توفرها له في استعمال سعات الربط التي

السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد وبين هذه  ويجب أن تستعمل هذه

للمواصالت ما عدا في حالة استثناء ممنوح  النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة

لفائدة مقدم خدمة ذات قيمة مضافة  من طرف الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

وذلك وفق الشروط التقنية  عمال السعات املذكورة لربط زبنائهتمكنه من است

 .الوكالة لإلحداث واالستغالل التي تحددها

الوطنية لتقنين املواصالت بكل تغيير يطرأ على الشروط األصلية  يجب إخبار الوكالة

التعديالت الخاصة باألسعار، وذلك قبل شهر من التاريخ املزمع  للتصريح، باستثناء

 .التغيير إلنجاز

يتعين على املقدم الجديد للخدمة ذات القيمة املضافة أن يخبر  في حالة التفويت،

املواصالت بهذا التغيير داخل أجل أقصاه ثالثون يوما يبتدئ  الوكالة الوطنية لتقنين

يودع لدى الوكالة تصريحا بفتح الخدمة كما هو مبين في  من تاريخ التفويت وأن

 .أعاله الفقرة األولى

 

 17:  املادة 

 الخدمات قيد، دون  ،أو هما معاتجاريا  يستغل أو قدمأن ي معنوي  أو ذاتي شخص لكل يجوز 

 إيداع شريطة الوكالة من اقتراح على بناء تنظيمي بنص تحدد قائمتها التي املضافة القيمة ذات

 :التالية البيانات التصريح هذا ويتضمن الوكالة لدى بفتح الخدمة تصريح

 الخدمة؛ فتح كيفيات  -

 الخدمات؛ ستغطيها التي الجغرافية املنطقة  -

 الخدمة؛ من االستفادة شروط  -

 املقدمة؛ الخدمة نوع  -

 .املستفيدين على املطبقة األسعار  -

 يمكن أن يكون التصريح السالف الذكر، بالنسبة لبعض أنواع الخدمات ذات القيمة املضافة،

بواسطة نص تنظيمي باقتراح من الوكالة، تتعلق، على مشفوعا بشروط خاصة تحدد 

الخصوص، بالحد األدنى للمؤهالت املهنية والتقنية املتطلبة وبالشروط التقنية والعملية 

 عند االقتضاء بااللتزامات املالية الواجب احترامها.استغالل الخدمة، و لتوفير و 

 في الفقرة األولى من هذه املادة الخدماتتبين قائمة الخدمات ذات القيمة املضافة املشار إليها 

 ذات القيمة املضافة الخاضعة للشروط الخاصة املنصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله.

إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة  طريق عن الخدمة ذات القيمة املضافة تقديم ويتعين

 ،خدمة إعادة بيع هذه السعات أو في إطارأو أكثر من الشبكات العامة للمواصالت القائمة، 

 .................................................................ويستثنى من ذلك املتعهد الحاصل على الترخيص ......

 (فيه تغيير ال)الباقي 

 

إدراج عملية "توريد" ضمن الشروط التي 

 ذات القيمة املضافة. لها الخدمةتخضع 

 

 

 

 

 

 

مقتضيات خاصة لعرض التنصيص على 

الخدمات بالنسبة لبعض مقدمي الخدمات 

 ذات القيمة املضافة.

 

سيمكن إدراج هذا املقتض ى مقدمي الخدمات 

ذات القيمة املضافة من االمتثال للمقتضيات 

 الجديدة التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
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 :18املادة 

دمة أو إذا اتضح أن الخ الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت باستالم التصريح تشعر

 ذات القيمة املضافة املصرح بها مطابقة للتنظيم املتعلق بها والجاري به الخدمات

 .العمل

لتقنين املواصالت قائمة التصريحات السالفة الذكر عند  ترسل الوكالة الوطنية

الحكومية املختصة أو إلى أية سلطة إدارية أخرى  نهاية كل ربع سنة إلى السلطة

 .صراحة تطلبها

، يمكن للسلطات املختصة إلغاء التصريح فورا إذا بالعقوبات الزجرية دون اإلخالل

الخدمة موضوع التصريح أنها تمس باألمن أو بالنظام العام أو  اتضح بعد تقديم

 .واآلداب العامة تتنافى مع األخالق

 : 18 املادة

 التصريح إذا اتضح أن الخدمة أو الخدماتالوكالة الوطنية لتقنين املواصالت باستالم  تشعر

 .العمل ذات القيمة املضافة املصرح بها مطابقة للتنظيم املتعلق بها والجاري به

لتقنين املواصالت قائمة التصريحات السالفة الذكر عند نهاية كل ربع  ترسل الوكالة الوطنية

 .صراحة أخرى تطلبهاالحكومية املختصة أو إلى أية سلطة إدارية  سنة إلى السلطة

ختصة امل طلب كتابي من السلطاتناء على لوكالة، با تقوم الزجرية، بالعقوبات اإلخالل دون 

 بالنظام أو باألمن تمس التصريح، موضوع الخدمة، أن اتضح إذا التصريح فورا إلغاءب ،املعنية

 .العامة واآلداب األخالق مع تتنافى أو العام

 

 

 

ين الوكالة الوطنية لتقن يربط هذا املقتض ى إلغاء

املواصالت لتصريح بتقديم خدمة ذات قيمة 

 مضافة بموافقة السلطات املعنية.

 :26املادة 

 

 :26املادة 

خدمات املواصالت  ومقدمويتخذ متعهدو الشبكات العامة للمواصالت  مضافة( 2)فقرة  

لقة بحماية بها العمل املتعلتشريعية والتنظيمية الجاري االتدابير الضرورية للتقيد باألحكام 

 .األشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي

 

فرض على املتعهدين اتخاذ التدابير الضرورية 

املتعلق  09.08من أجل االمتثال للقانون رقم 

بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة 

 املعطيات ذات الطابع الشخص ي.

 )الفقرة الثالثة( : 29 املادة

 :الخصوصالوكالة على  تتولى الغرض،ولهذا 

الرامية إلى تنظيم اإلطار القانوني واالقتصادي واألمني الذي  إعداد االقتراحات .1

املواصالت إما بطلب من السلطة الحكومية املختصة أو  تمارس فيه أنشطة

القوانين تقوم الوكالة بتحضير مشاريع  بمبادرة من الوكالة. وبهذه الصفة

مختلف أنشطة املتعهدين املتدخلين  واملراسيم والقرارات الوزارية املتعلقة بنظام

 في قطاع املواصالت؛

نصوص دفاتر التحمالت التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي  إعداد وتحيين .2

املصالح الوزارية املعنية والجهات املسؤولة عن األمن  الشبكات العامة بتعاون مع

 ؛العام

التراخيص، وإعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة  طلباتدراسة  .3

وكذلك بتسلم التصاريح املسبقة املتعلقة بأنشطة  اإلعالنات عن املنافسة،

 : )الفقرة الثالثة( 29 املادة

 :الخصوص على الوكالة تتولى الغرض، ولهذا

.........................................................................................................................................................

......  

.........................................................................................................................................................

...... 

السهر على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالخدمة األساسية والتقيد بها . 6

يما فواقتراح الحدود العليا للتسعيرة بما في ذلك مراقبة إنجاز مهام وبرامج الخدمة األساسية 

ملتعلقة ا يخص الخدمات املرتبطة بها، عند االقتضاء. ولهذا الغرض، فإنها تتحمل كل املصاريف

 ؛باألبحاث والدراسات واملراقبة ذات الصلة بإنجاز املهام والبرامج الخاصة بالخدمة األساسية

 ؛للمواصالت ................. الدائمة اللجنة عضوية في املختصةالحكومية  السلطة مع . املساهمة7

 

 

 

 

تلك و اإلذن للوكالة باتخاذ التدابير الضرورية 

املالئمة من أجل تفعيل سياسة الخدمة 

 األساسية.
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وبتسليم األذون، وإعداد التراخيص ودفاتر  املواصالت املرتبطة بنظام التراخيص

ملمنوحة ملختلف ببنود التراخيص ا التحمالت املرتبطة بها والسهر على التقيد

 ؛القطاعاملتعهدين أو ألي متدخل آخر في 

واإلجراءات التقنية للموافقة على املختبرات املكلفة بالتجاريب  اقتراح املواصفات .4

 ؛والقياسات

التقنية واإلدارية للموافقة على املعدات الطرفية والتجهيزات  تحديد املواصفات .5

و املنهجية املطبقة على الشبكات وتحديد الضوابط التقنية أ الراديو كهربائية

ربطها بالشبكات العامة للمواصالت وبكل شبكة  كيفما كانت طبيعتها املمكن

األغيار بهذه املواصفات والضوابط إال  للمواصالت مفتوحة للعموم. وال يواجه

 ؛الرسميةبعد نشرها بالجريدة 

 التشفير؛طرق  مراقبة وتقنين .6

 األساسية؛خدمة العليا لتسعيرة ال اقتراح الحدود .7

السلطة الحكومية املكلفة باملواصالت في عضوية اللجنة الدائمة  املساهمة مع .8

 6بتاريخ  675-66كهربائية املحدثة باملرسوم امللكي رقم  للمواصالت الراديو

وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف  ، (1966ديسمبر  19) 1386رمضان 

املواصالت. واملشاركة في أعمال الهيئات  الترددات الراديو كهربائية وتقنين

 املواصالت؛وتحسين تقنين وتدبير  الوطنية أو األجنبية التي تهتم بمناقشة

الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية  القيام لحساب .9

متطلبات التشفير املحتمل للمعلومات املتبادلة. ولهذا الغرض،  بضمان احترامو 

 2املرتبطة بالترخيص واإلذن املنصوص عليهما في املادتين  تقوم بتعيين الترددات

 أعاله؛ 9املشار إليها في املادة  لإلتاوةتسديد املستفيد  من هذا القانون، شريطة 3و

التقيد باألنظمة الجاري بها العمل وببنود  الدولة بالسهر على القيام لحساب .10

واملوافقات املسلمة في قطاع املواصالت، ولهذا الغرض تتلقى  التراخيص واألذون 

املعلومات والوثائق املطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات  الوكالة وتحلل جميع

الترخيص املسلم لهم وشروط دفاتر التحمالت وتطلب،  املواصالت وذلك في نطاق

 الالزمة؛واملعلومات التكميلية  عند االقتضاء، التوضيحات

 .تكنولوجيا اإلعالم لحساب الدولة متابعة تطوير .11

 ولهذا كهربائية. الراديو الترددات طيف استخدام ومراقبة بتدبير الدولة لحساب القيام . 8

 3و 2 املادتين في عليهما املنصوص وباإلذن بالترخيص الترددات املرتبطة بتعيين تقوم ،الغرض

 لإلتاوة املستفيد شريطة تسديد ،كهربائيةالتجهيزات الطرفية الراديو ولكل القانون  هذا من

تهيئة طيف الترددات  عمليات إعادةوتفعيل واقتراح  ؛من هذا القانون  9 املادة في إليها املشار

ألجل تحرير بعض أشرطة الترددات وضمان مراقبة اإلرساالت الراديو كهربائية وتحيين املخطط 

 ؛والجذاذة الوطنية للترددات

 الالزمة؛واملعلومات التكميلية ........................................................  الدولة القيام لحساب. 9

وإدارة املشاريع والبرامج التي تندرج في الدولة  لحساب اإلعالم تكنولوجيات تطوير . متابعة10

 ؛هذا اإلطار بطلب من الحكومة

ملشار ا اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة باستعمال أسماء مجال األنترنيت .11

على الحكومة والتي تمكن من التعرف على عناوين األنترنيت  » املغرب.«و  « ma. »إليها برمز 

 ؛لتراب الوطنيل املطابقة

بتدبير  .........…تحديد كيفيات و » املغرب.«و « ma. » تخصيص أسماء مجال األنترنيت  .12

 ؛أسماء مجال األنترنيت على الصعيد الدولي

ليها في إطار األحكام املنصوص ع . تفعيل تدابير موضوعية ومالئمة وشفافة وغير تمييزية في13

هذا القانون تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع تكيف أسواق املواصالت مع 

 التطورات التكنولوجية؛

. السهر على احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصالت ومقدمي خدمات املواصالت 14

 ال؛الجاري بها العمل في هذا املجلحقوق املستعملين طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية 

 

 املكررة مرتين في هذا القانون. 22اعتماد مكاتب الفحص املنصوص عليها في املادة  .  15

يهدف هذا التعديل إلى تحديد هوية السلطة 

الحكومية املختصة باإلحالة إلى التعريفات 

 الواردة في املادة األولى من القانون.

توضيح اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين 

املواصالت في مجال تدبير الطيف الترددي عن 

طريق األخذ بعين االعتبار تطور استعمال 

 الترددات.

 

يهدف هذا التعديل إلى تمكين الوكالة الوطنية 

ملواصالت من إدارة مشاريع لتقنين ا

 تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لحساب الدولة.

 

 

 

 

يهدف هذا املقتض ى الجديد إلى تعزيز دور 

الوكالة، في حياد تام بين الفاعلين االقتصاديين، 

 من أجل مواكبة تطور قطاع االتصاالت.

 

تم إدراج هذا املقتض ى للتذكير بالنصوص 

 .ق املستعملينالتنظيمية في مجال حماية حقو 

يهدف هذا املقتض ى الجديد إلى اإلذن للوكالة 

الوطنية لتقنين املواصالت باعتماد مكاتب 

البنايات بشبكات الفحص للتحقق من ربط 

املواصالت، الش يء الذي يقوم به حاليا الفاعل 

 التاريخي.
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 :املكررة 29 املادة

لعقوبات مالية أقصاها مائة ألف درهم متعهدو شبكات املواصالت  يتعرض -1

 :يلييحترمون ما  الذين ال

الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت باملعلومات املطلوبة بموجب  االلتزامات بتزويد -

الجاري بها العمل أو من لدنها فيما يتعلق بالربط البيني بين  النصوص التنظيمية

 للمواصالت؛ الشبكات العامة

الوكالة باملعلومات املتعلقة باملحاسبة التحليلية وتدقيق  االلتزامات بتزويد -

النصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو التي تطلبها  الحسابات املطلوبة بموجب

 الوكالة؛

 األسعار؛املتعلقة بنشر عروض  االلتزامات -

بموجب النصوص التنظيمية  الوكالة باملعلومات املطلوبة االلتزامات بتزويد -

 األساسية؛تطلبها الوكالة فيما يخص الخدمة  الجاري بها العمل أو التي

 : املتعلقة بتزويد الوكالة باملعلومات التي تخص االلتزامات -

 ؛والتكوينالبحث  -

 .للمشتركين الدليل العام -

املواصالت مالية أقصاها خمسون ألف درهم متعهدو شبكات  لعقوبات يتعرض- 2

 :يليال يحترمون ما  ومقدمو خدمات املواصالت الذين

الوكالة باملعلومات املطلوبة بموجب النصوص التنظيمية  االلتزامات بتزويد -

الوكالة فيما يخص استعمال الترددات الراديوكهربائية  الجاري بها العمل أو من قبل

 ؛املواصالتوتجهيزات 

باملعلومات املطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها  آجال تزويد الوكالة -

 .الوكالة العمل أو التي تطلبها

مالية أقصاها عشرون ألف درهم متعهدو شبكات املواصالت  لعقوبات يتعرض- 3

ال يحترمون االلتزامات املتعلقة بتزويد الوكالة  ومقدمو خدمات املواصالت الذين

 أعاله؛ 2و 1لواردة في البندين ا باملعلومات املطلوبة غير تلك

 تتخذ هذه العقوبات .........................................................................................

 :املكررة 29 املادة

 شبكات متعهدودرهم   (000 500 )ألف خمسمائة أقصاها مالية لعقوبات يتعرض 1-

 : ما يلي يحترمون  ال الذين املواصالت

 بها التنظيمية الجاري  النصوص بموجب املطلوبة باملعلومات الوكالة بتزويد االلتزامات  -

 العامة الشبكات وولوجالبيني  بالربط يتعلق فيما من طرف الوكالةأو  العمل

 للمواصالت؛

 يقوتدق التحليلية باملحاسبة املتعلقة باملعلومات الوكالة بتزويد املتعلقةااللتزامات   - 

 ؛الوكالة من طرفأو  العمل بها الجاري  التنظيمية النصوص بموجب املطلوبة الحسابات

وكذا بنشر وضعية تغطية شبكاتهم كما هو  األسعار ونشر عروضبتبليغ  املتعلقة االلتزامات  -

  ؛من هذا القانون وتحيينها 24محدد في املادة 

 شبكات متعهدودرهم   (000 250 )مائتان وخمسون ألف أقصاها مالية لعقوبات يتعرض-2

 : يلي ما يحترمون  ال الذين خدمات املواصالت ومقدمو املواصالت

 العمل بها الجاري  التنظيمية النصوص بموجب املطلوبة باملعلومات الوكالة بتزويد االلتزامات -

وموارد الترددات  املواصالت استعمال تجهيزات شروطيخص  فيما الوكالة من طرف أو

 ؛والترقيم بما في ذلك تلك املتعلقة بقابلية حمل األرقام الهاتفية

العمل  اااللتزامات بتزويد الوكالة باملعلومات املطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري به -

يات واملعط يةتواقتسام البنيات التحأو من طرف الوكالة فيما يخص الخدمة األساسية 

 22املكررة و 22التي يتوفرون عليها أو يستغلونها وفقا للمادتين املتعلقة بالبنيات التحتية 

 ؛ املكررة مرتين من هذا القانون 

من أو  العمل بها الجاري  التنظيمية النصوص بموجب املطلوبة باملعلومات الوكالة تزويد آجال -

 في ما يخص جودة الخدمة والتغطية؛ الوكالةطرف 

 : تخص التيباملعلومات  الوكالةااللتزامات املتعلقة بتزويد  -

 والتكوين؛ البحث *           

 .للمشتركين العامة الدالئل*           

 

 

 

 

 

 

تهدف مراجعة هذه املادة إلى الرفع من مبالغ 

العقوبات املالية التي قد يتعرض لها املتعهدون 

في حالة عدم تزويد الوكالة باملعلومات التي 

ن تحقق متكتس ي الطابع التنظيمي، ألجل ال

 احترام هؤالء املتعهدين لبنود دفاتر تحمالتهم.
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 املواصالت شبكات متعهدودرهم  (000 100) مائة ألف أقصاها مالية لعقوبات يتعرض-3

 باملعلومات الوكالة بتزويد املتعلقة االلتزامات يحترمون  ال الذين ملواصالتاخدمات  ومقدمو

 أعاله؛ 2و 1 الفقرتين في الواردة تلك غير املطلوبة

 ..................................................................................تتخذ هذه العقوبات ..................................

ذا كان املخالف إأعاله  إليهااملشار عقوبات املالية تضاعف ال نأ العود، يمكن للوكالةفي حالة 

 .لعقوبة مماثلة أصبحت نهائيةالخمس السابقة  خالل السنوات تعرضقد 

  30: املادة

املكررة أعاله، يوجه مدير الوكالة إلى املرخص له  29مراعاة أحكام املادة  مع

واستغالل شبكات عامة للمواصالت في حالة عدم تقيد هذا األخير  بإحداث

والتنظيمية أو دفتر عليه بمقتض ى النصوص التشريعية  بااللتزامات املفروضة

بموجبه إلى الكف عن املخالفة داخل أجل  التحمالت الخاص به، إعذارا يدعوه

 .ثالثين يوما

 :ةالتالياملرخص له لإلعذار املوجه إليه، يتعرض للعقوبات  في حالة عدم امتثال

بعد  املواصالت،من طرف مدير الوكالة الوطنية لتقنين  إنذار موجه إليه (أ

بعد تبليغه للمعني  اإلنذار،ويمكن لهذا  إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة

 ؛الرسميةأن ينشر بالجريدة  باألمر،

 يوما؛الترخيص كليا أو جزئيا ملدة ال تتجاوز ثالثين  ب( توقيف صالحية

الترخيص مؤقتا أو تقليص مدته دون أن يتجاوز هذا  قيف صالحيةتو  -

 ؛واحدةالتقليص سنة 

 .بصفة نهائية و سحب الترخيصأ -

باقتراح من مدير  املختصة،طرف السلطة الحكومية  يتم توقيف الترخيص من

ويسحب الترخيص بمرسوم باقتراح من مدير  الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت

 .الوكالة

دون احتساب الضرائب  املعامالت،من رقم  %1على األكثر  ج( و/أو غرامة تساوي 

ملنجز ا السابقة،كما تم التصريح به في السنة  البيني، ليف الربطمخصوم منه تكا

 .الترخيص برسم أنشطة املواصالت موضوع

  30: املادة

 بإحداث له املرخص إلى الوكالة مدير يوجه أعاله، املكررة 29 املادة بأحكام دون اإلخالل

 عليه املفروضة بااللتزامات األخير هذا تقيد عدم حالة في للمواصالت عامة واستغالل شبكات

به  الخاص التحمالت دفتر أو املرتبطة بنشاطهوالتنظيمية  النصوص التشريعية بمقتض ى

 داخل أجل املخالفة عن الكف إلى بموجبه يدعوه إعذارا ،واملقررات الصادرة ألجل تطبيقها

 ( يوما.60وأال يتجاوز ستين ) ( أيام8يحدده، على أال يقل هذا األجل عن ثمانية )

 يجوز نشر هذا اإلعذار على العموم مع وجوب االمتثال ملراحل وسيطة داخل نفس األجل.

أخير غرامة تهديدية عن كل يوم تكما يجوز ملدير الوكالة أن يجبر املتعهد املعني باألمر على دفع 

الذي تم إنجازه في إطار الترخيص أو التراخيص  اليومي" رقم املعامالت املتوسط"من  %1تعادل 

 الضرائب آلخر سنة محاسبية منتهية.التي تمت معاينة اإلخالل في شأنها، دون احتساب 

 التالية: للعقوبات يتعرض إليه، املوجه لإلعذار له املرخص امتثال عدم حالة في

 أن باألمر، للمعني تبليغه بعد اإلنذار، لهذا ويمكن الوكالة مدير طرف من إليه موجه "أ( إنذار

 ؛إدارة الوكالة بهذا اإلنذار مجلس رئيس يتولى املدير، فورا، إخبارالرسمية.  بالجريدة ينشر

كررة من امل 31ب( غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة املخالفات املنصوص عليها في املادة 

هذا القانون تتناسب مع جسامة اإلخالالت واالمتيازات الناتجة عنها. وال يمكن أن يتجاوز هذا 

من رقم املعامالت دون احتساب الضرائب آلخر سنة محاسبية منتهية والذي تم  %2املبلغ 

ازه في إطار الترخيص أو التراخيص التي تمت معاينة اإلخالل في شأنها. وترفع هذه النسبة إلى إنج

في حالة خرق جديد لنفس االلتزامات. وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد هذا  5%

( درهم ويرفع إلى خمسة 2.000.000السقف، ال يمكن ملبلغ هذه الغرامة أن يتجاوز مليوني )

 ( درهم في حالة خرق جديد لنفس االلتزامات.5.000.000ماليين )

 

 

 

 

 

 

بصفة إجمالية، تهدف هذه املادة إلى إرساء 

مع حجم متناسب نظام للعقوبات املالية 

التي ستصدرها لجنة اإلخالل املعاين و 

للمخالفات تحدث لهذا الغرض أو سيصدرها 

 مدير الوكالة بحسب الحاالت.
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يعرض مدير الوكالة  الوكالة،وبعد إخبار رئيس مجلس إدارة  األخيرة، في هذه الحالة

املواصالت األمر على وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالرباط  الوطنية لتقنين

 .ضد املخالف تحريك املتابعةقصد 

الوطنية لتقنين املواصالت أن ينصب نفسه طرفا مدنيا ويمارس  يمكن ملدير الوكالة

أن  الجوهر،قبل البت في  املحكمة،الطرف. ويجب على  الحقوق املعترف بها لهذا

املبلغ املطلوب من طرف الوكالة والذي ال يمكن  تأمر املخالف بإيداع ضمان يساوي 

 .طرف هذه األخيرة ى مبلغ الغرامة املطالب بها منأن يتعد

أعاله إال بعد إشعار املعني  "ب"و "أ"العقوبات املنصوص عليها في  ال يمكن اتخاذ

املنسوبة إليه وتمكينه من االطالع على ملفه واإلدالء بمبرراته  باألمر باألفعال

قنين املواصالت األجل الذي يحدده مدير الوكالة الوطنية لت الكتابية وذلك في

 .شهر والذي ال يمكن أن يقل عن

املتخذة بمقتض ى )ب( أعاله الحق في أي تعويض لصالح املخالف  ال تمنح العقوبات

على اإلدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة  وتتخذ الوكالة أو تقترح

 .املرتفقين وحماية مصالح

إليها في )ج( أعاله إذا كان املخالف قد أدين تضاعف الغرامة املشار  في حالة العود،

 .الخمس السابقة بحكم غير قابل للطعن من أجل أفعال مماثلة خالل السنوات

باألنظمة املتعلقة بالدفاع الوطني واألمن العام، يحق ملدير الوكالة  في حالة املساس

الخدمات  املواصالت أن يوقف فورا اإلذن أو الترخيص أو استغالل الوطنية لتقنين

من هذا القانون وذلك بقرار  5إلى  2املشار إليها في املواد من  ذات القيمة املضافة،

 .السلطة الحكومية املختصة معلل وبعد إخبار

 تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص أو اإلذن أو وعالوة على ذلك،

 .االستغالل

 يتولى مدير الوكالة، فورا، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بالعقوبة الصادرة.

ال يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة املخالفات تطبيقا ألحكام هذه املادة بالطعون 

ر إذا كان من املمكن أن ينتج آثارا املقدمة ضدها. غير أنه يجوز أن يؤمر بإيقاف تنفيذ القرا

 جسيمة واضحة على املتعهد املعني باألمر.

ار و الغرامة التهديدية اليومية املشتدفع الغرامة املالية املنصوص عليها في الفقرة ''ب'' أعاله 

عية إلى الخزينة العامة. ويتم تحصيلهما وفقا لألحكام التشريإليها في الفقرة الثالثة من هذه املادة 

 املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

تنفذ العقوبات املنصوص عليها في  ،ل بها واملتعلقة بآجال التقادمو عمامل األحكاممع مراعاة 

الفقرتين '' أ '' و"ب'' أعاله ولو تعلق األمر بمخالفة توقف آثرها أو بممارسة وضع املتعهد املعني 

 حدا لها. 

 يوما؛ ثالثين تتجاوز  ال ملدة جزئيا أو كليا الترخيص صالحية توقيف- ج(

 واحدة؛ سنة التقليص هذا يتجاوز  أن دون  مدته تقليص أو مؤقتا الترخيص صالحية توقيف   -

 .نهائية بصفة الترخيص سحب أو   - 

 .الوكالة مدير ............................... من……………………....................… توقيف يتم 

 باألفعال باألمر املعني إشعار بعد إال في هذه املادة عليها املنصوص العقوبات اتخاذ يمكن ال

 الذي األجل في وذلك الكتابية بمبرراته واإلدالء ملفه على االطالع من وتمكينه املنسوبة إليه

 الوكالة. مدير يحدده

 وتتخذ املخالف لصالح تعويض أي في الحق أعاله )ج(بموجب  املتخذة العقوبات تمنح ال

 مصالح وحماية الخدمة استمرارية لضمان الضرورية التدابير اإلدارة على تقترح أو الوكالة

 .املرتفقين

 الحكومية السلطة إخبار ............................باألنظمة....................................... املساس حالة في

 .املختصة

 ..................................................................................................................... ذلك، على وعالوة

 االستغالل. أو اإلذن

 .تنظيمي بنصكيفيات تطبيق هذه املادة تحدد 

 

 

يكرس هذا املقتض ى حق املتعهدين في الطعن في 

قرارات املتعلقة بإصدار العقوبات املالية التي 

تتخذها لجنة املخالفات وتحدد مسطرة أداء 

 ة.الغرامات املالي
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 :31املادة 

يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديو كهربائية أو صاحب اإلذن  إذا لم

الترخيص بخدمة ذات قيمة مضافة بااللتزام املفروض عليه بمقتض ى  أو صاحب

والتنظيمية وبالشروط املحددة بمناسبة تعيين الترددات أو  النصوص التشريعية

يوجه إليه مدير الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت إنذارا  ببنود اإلذن أو التصريح،

 .املذكورة داخل أجل ثالثين يوما بضرورة التقيد بااللتزامات

الوطنية لتقنين املواصالت، إذا لم يلتزم صاحب الترخيص أو  يحق ملدير الوكالة

قه ي حإليه في الفقرة السابقة ببنود اإلنذار، أن يتخذ ف اإلذن أو التصريح املشار

 .أعاله 30املكررة أو  29املادتين  العقوبات املنصوص عليها في

العقوبات في حق املرخص له إال بعد إشعاره باألفعال املنسوبة  ال يمكن اتخاذ هذه

 .االطالع على ملفه واإلدالء بمالحظاته الكتابية أو الشفوية إليه وتمكينه من

 :31املادة 

صاحب  أو اإلذن صاحب أو كهربائية الراديو الترددات باستعمال ترخيص صاحب يتقيد لم إذا

 بمقتض ى النصوص عليه ةاملفروض اتبااللتزام مضافة قيمة ذات خدمةالتصريح بفتح 

كذا و  أو بموجب بنود دفتر تحمالته أو القرارات الصادرة ألجل تطبيقها التشريعية والتنظيمية

 الوكالة مدير إليه يوجه لتصريح،ا أو اإلذن ببنود أو الترددات تعيين بالشروط املحددة بمناسبة

داخل األجل الذي يحدده له، على أال يقل هذا األجل  املذكورة بااللتزامات التقيد بضرورة إعذارا

 ( يوما.60وأال يتجاوز ستين ) ( أيام8عن ثمانية )

 .............................................................................................يحق ملدير الوكالة أن ...................

 (ال تغيير فيه)الباقي 

 

توسع هذه املراجعة بشكل صريح مجال اإلعذار 

ليشمل عدم التقيد بااللتزامات املفروضة 

بموجب بنود دفتر التحمالت أو القرارات 

الصادرة عن مدير الوكالة وتحدد أجل اإلعذار 

 أن يتقيد بااللتزاماتالذي يتوجب على املتعهد 

 املذكورة بداخله.

 : 32املادة 

والتدبير للوكالة الوطنية لتقنين املواصالت من مجلس إدارة  تتألف أجهزة اإلدارة

 .ومدير ولجنة تدبير

 :32املادة 

 .مديرو  ولجنة مخالفاتتدبير  ولجنة إدارة مجلس من بالوكالة والتدبير اإلدارة أجهزة تتألف

يتعلق األمر بمالئمة بسيطة لألخذ بعين 

لجنة للمخالفات كجهاز  االعتبار إحداث

 لإلدارة والتدبير بداخل الوكالة.

 : 37 ة املاد

قريرا ت محاسبية،عند نهاية كل سنة  املواصالت،الوطنية لتقنين  يعد مدير الوكالة

الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد  سنويا يضمنه أنشطة

حيث تطبيق النصوص التشريعية في املغرب من  عليها قطاع تكنولوجيا اإلعالم

 .بها والتنظيمية املعمول 

أنظار الوزير األول، ويتم نشر التقرير السنوي على العموم وفي  ويرفع التقرير إلى

 .الرسمية الجريدة

  :37املادة 

 . بها املعمول  التنظيمية .................................................................................. الوكالة مدير يعد

 جريدةبال العموم على السنوي  التقرير نشر ويتم ،رئيس الحكومة أنظار إلى التقرير ويرفع

 .الرسمية

 

مالئمة هذه املادة مع مقتضيات الدستور 

الجديد الذي يحدث منصب رئيس الحكومة 

 عوض الوزير األول.

 :املكررة 37املادة 

الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املتخذة لتطبيق ال تدخل حيز التنفيذ مقررات 

 .القانون إال بعد نشرها في الجريدة الرسمية هذا

 :املكررة 37 املادة

 نشرها بالجريدة بعد إال القانون  هذا لتطبيق املتخذة الوكالة قرارات التنفيذ حيز تدخل ال

 الرسمية.

ي وباملصادقة على العروض التعريفية وبالبت فاملتعلقة بالربط البيني والولوج  تدخل القرارات

 النزاعات وبمعالجة اإلحاالت حيز التنفيذ بمجرد تبليغها لألطراف املعنية.

 

يوضح هذا التعديل نوع القرارات الصادرة عن 

الوكالة التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد تبليغها 

 لألطراف املعنية.
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 :38املادة 

ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت، وتتضمن هذه  يحدد مجلس اإلدارة

 :امليزانية

 :املواردفي باب 

لها من دراسة امللفات ومن منح وتجديد التراخيص املتعلقة  العوائد التي تتأتى -

كهربائية ومن املوافقات على استخدام األجهزة الطرفية  بتعيين الترددات الراديو

اه الوكالة عن الخدمات التي تقدمها في إطار تتقاض وبصفة عامة أي عائد آخر

 مهامها؛

 10املقابل املالي املؤدى برسم الترخيص املشار إليه في املادة  من مئويةنسبة   -

 للوكالة؛القانون املالي مبلغه وفق االحتياجات الحقيقية  أعاله والذي يحدد

 واملنقولة؛األموال العقارية  عوائد ودخول   -

متعهدي الشبكات العامة للمواصالت في التكوين وتوحيد  عوائد مساهمات -

 ؛املعايير

 أعاله؛املكررة  29املنصوص عليها في املادة  عائد الغرامات -

لإلرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة  التسبيقات القابلة  -

 العمل؛طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها  وكذا االقتراضات املرخص بها

 .والهبات والوصايا وكل املوارد األخرى املرتبطة بنشاطها اإلعانات املالية  -

 :النفقاتفي باب 

 والتجهيز؛ نفقات التسيير -

 والقروض؛ إرجاع التسبيقات -

 .األخرى املرتبطة بأنشطتها جميع النفقات -

  38: املادة

 .الوكالة ميزانية اإلدارة مجلس يحدد

 :امليزانية هذه وتتضمن

 :املوارد باب في 

 ومن الترددات الراديوكهربائية بتعيين امللفات املتعلقة دراسة من لها تتأتى التي العوائد -

وتصاريح الخدمات ذات القيمة املضافة و بتخصيص الطرفية  األجهزة استخدام على املوافقات

 عن الوكالة تتقاضاه آخر عائد عامة، أي وبصفة ،»املغرب.«و  « ma. »أسماء األنترنت 

 مهامها؛ إطار في تقدمها التي الخدمات

من هذا  9عوائد األتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية املنصوص عليها في املادة    - 

 القانون؛

 ؛ للوكالة الحقيقية االحتياجات وفق ............. املالي املقابل من مئوية نسبة  - 

 ؛الناتجة عن توظيف األموالأو تلك  واملنقولة العقارية ودخول األموال عوائد   -

 ؛ .................................................................................................... مساهمات عوائد    -

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 

 

 

 

 

يوضح هذا التعديل مختلف أنواع املوارد التي 

مختلف الخدمات التي تتقاضاها الوكالة عن 

 تقدمها.

 : 83املادة 

 :درهم 200.000إلى  10.000إلى سنتين وبغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر

أمر بإحداث شبكة مواصالت دون الحصول على الترخيص  كل من أحدث أو .1

أعاله أو استمر في استغالل شبكته خرقا  املنصوص عليه في املادة الثانية

 ؛الترخيصملقرر التوقيف أو سحب 

 : 83املادة 

 درهم: 200.000 إلى 10.000 من وبغرامة سنتين إلى شهر من بالحبس يعاقب

 ...................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
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بتقديم خدمة مواصالت دون الحصول على الترخيص  كل من قدم أو أمر .2

أو استمر في تقديم الخدمة بعد صدور  املنصوص عليه في املادة الثانية أعاله

 ؛الترخيصمقرر توقيف أو سحب 

الشبكات أو التجهيزات الراديو كهربائية املشار إليها في املادة  كل من أحدث .3

ذلك الشروط املحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين ب أعاله مخالفا 19

 ؛املواصالت

ترددا راديويا بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين  كل من استعمل .4

 ؛املواصالت

أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغالل شبكة مستقلة  كل من أحدث أو .5

فظ بها أعاله أو احت 14عليه في املادة  للمواصالت بدون اإلذن املنصوص

أمر بإحداث أو استغل أو  خرقا ملقرر توقيف أو سحب اإلذن، أو أحدث أو

املوجودة  أمر باستغالل الشبكة املستقلة للمواصالت تشوش على الشبكات

 أو مرر أو أمر بتمرير وصلة عبر امللك العام دون الحصول على الترخيص

 أعاله؛املنصوص عليه في املادة الثانية 

في تعطيل املواصالت بقطع األسالك أو الحبال أو  كل من تسبب عمدا .6

 أخرى؛وسيلة  بتخريب األجهزة أو تعييبها بأية

باملياه اإلقليمية أو بالجرف القاري املحاذي لتراب اململكة املغربية  كل من قطع عمدا

سبب له أو حاول أن يسبب له إتالفا من شأنه التعطيل الكلي أو  حبال بحريا أو

 .تللمواصال  الجزئي

 التفويت باملجان أو بمقابل أو ألجل حاز أو استورد أو الداخلية للسوق  صنع من كل-مكرر  5

ة من الفقرة السادسلصالح بيع املعدات املنصوص عليها في  باإلشهار أقام أو استعمل أو قام

 أعاله؛ 16املادة 

 ............................................................................................... تعطيل في عمدا تسبب من كل-6

 )الباقي ال تغيير فيه(

يبين هذا التعديل العقوبة املتخذة في حالة عدم 

احترام املقتضيات املتعلقة بتسويق أجهزة 

 التشويش. 

 : 85 املادة

يمكن للمستخدمين املحلفين  القضائية،وأعوان الشرطة  باإلضافة إلى ضباط

أن أن يبحثوا في ش املواصالت،الوكالة الوطنية لتقنين  املكلفين بهذه املهمة من طرف

أعاله وأن يعاينوها بمحاضر. وترسل هذه  83و 82و 81املخالفات ألحكام املواد 

 .الخمسة أيام املوالية املحاضر إلى وكيل امللك في أجل

التي ينجزها املستخدمون املذكورون في الفقرة األولى من  يوثق بمضمون املحاضر

 .العكس هذه املادة إلى أن يثبت

  85:   املادة

 ............................... ..املحلفين  لألعوانالقضائية، يمكن  الشرطة وأعوان ضباط إلى باإلضافة

 .البحث عمليات منبمجرد االنتهاء  امللك وكيل إلى املحاضر هذه ترسل

التي ينجزها املستخدمون املذكورون في الفقرة األولى من هذه املادة إلى  املحاضريوثق بمضمون 

 .العكس أن يثبت

 

 

 

 

 

يحدد هذا التعديل مسطرة إرسال املحاضر إلى 

وكيل امللك وكذا كيفيات وضع املعدات 
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يدخلوا املحالت أو األراض ي أو وسائل النقل املخصصة  لك أنيجوز لهم كذ

االطالع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول  لالستعمال املنهي وأن يطلبوا

 .املكان أو بعد استدعاء املعنيين باألمر على معلومات ومبررات بعين

دات املستعملة في القيام بحجز املع امللك،بناء على إذن من وكيل  كما يجوز لهم،

 .املخالفة ارتكاب الفعل موضوع

اإلذن السالف الذكر كل املعلومات التي من شأنها أن تبرر  ويجب أن يتضمن طلب

 .ومراقبة وكيل امللك الذي أذن به الحجز الذي يباشر تحت سلطة

سل وير  املكان،املحجوزة ويرفق الجرد باملحضر املحرر بعين  يتم فورا جرد املعدات

 .إلى وكيل امللك الذي أمر بالحجز أصل كل من املحضر والجرد

يدخلوا املحالت أو األراض ي أو وسائل النقل املخصصة لالستعمال املنهي  يجوز لهم كذلك أن

االطالع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول على معلومات ومبررات  وأن يطلبوا

 .املكان أو بعد استدعاء املعنيين باألمر بعين

القيام بحجز املعدات املستعملة في ارتكاب الفعل  امللك،بناء على إذن من وكيل  كما يجوز لهم،

 .املخالفة موضوع

اإلذن السالف الذكر كل املعلومات التي من شأنها أن تبرر الحجز الذي  ويجب أن يتضمن طلب

 .وكيل امللك الذي أذن بهومراقبة  يباشر تحت سلطة

 كل أصل ويرسل املكان، بعين املحرر  باملحضر الجرد ويرفق املحجوزة املعدات جرد فورا يتم

كما توضع املعدات املحجوزة رهن  ،بالحجز أمر الذي امللك وكيل إلى والجرد من املحضر

 .إشارته

املحجوزة من طرف أعوان الوكالة املؤهلين رهن 

 إشارته.

 :105  املادة

الالزمة للقيام باألعمال التي تكتس ي طابع املنفعة العامة،  ألجل اقتناء العقارات

ومؤسسة بريد املغرب وشركة اتصاالت  لتقنين املواصالت تمارس الوكالة الوطنية

للمواصالت بتفويض حقوق السلطة العامة  املغرب ومستغلو الشبكات العامة

واالحتالل املؤقت في دائرة احترام أحكام  املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة

 .العمل النصوص التشريعية الجاري بها

  105: املادة

املغرب  بريد ومؤسسة الوكالة تمارس العقارات........................................................، اقتناء ألجل

إطار إنجاز مهام الخدمة األساسية املوكولة إلى هؤالء  فيالعامة للمواصالت،  الشبكات ومتعهدو

 العامة نفعةامل أجل من امللكية بنزع املتعلقة العامة السلطة حقوق  ، بتفويض،املتعهدين

 .العمل بها الجاري  التشريعية النصوص أحكام احترام دائرة املؤقت في واالحتالل

 

يحصر هذا التعديل حقوق املتعهدين املتعلقة 

بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة في املشاريع 

التي تندرج في إطار إنجاز مهام الخدمة األساسية 

 فقط. 

 الثانية املادة  

 24.96من القانون السالف الذكر رقم  25و 24و 23و ةكرر امل 22و 22تنسخ أحكام املواد 

 وتعوض كما يلي:

 

 :22  املادة

 1333من شوال  21واملزايا املنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ  تنتقل الحقوق 

دي متعهاملتعلق بإقامة الخطوط التلغرافية والهاتفية إلى  (1915 )فاتح سبتمبر

 .للمواصالت الشبكات العامة

 :  22املادة 

 حتاللا للمواصالت العامة الشبكات ملتعهدي يجوز  املواصالت، خدمات توفير تأمين أجل من

 ستغاللوا إلحداث املخصصة التحتية والبنيات والدعامات املنشآت بإقامة وذلك العام، امللك

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما وذلك مع مراعاة النصوص املواصالت،  شبكات

املتعلق باملحافظة  22.80يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي وال سيما أحكام القانون رقم 

التاريخية واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه على املباني 

 (.1980ديسمبر  25) 1401صفر من  17بتاريخ  1.80.341شريف رقم الظهير ال

 

تمت مراجعة هذه املادة من أجل التنصيص 

متعهدي شبكات املواصالت لألتاوى على أداء 

امللك العام عن احتالل امللك العام للدولة و 

  الجماعي.
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 نظيميةوالت التشريعية للنصوص طبقا أتاوى  لتسديد العام للملك املؤقت االحتالل يخضع

 .العمل بها الجاري 

 موجودة تتجهيزا باستعمال للمواصالت العامة الشبكات متعهد عبور  تأمين يمكن أنه تبين إذا

 لالتفاق نيالطرف تدعو أن امللك لهذا املسيرة للسلطة يمكن العام، للملك آخر محتل ملكية في

 محتل يتولى الحالة، هذه في. التجهيزات لهذه املشترك لالستعمال واملالية التقنية الشروط حول 

 واملوضوعة هتجهيزات تعبر التي واملعدات التحتية البنيات صيانة التجهيزات، مالك العام امللك

 مقابل ت،للمواصال  العامة الشبكات متعهد وبين بينه املبرم العقد حدود وفى مسؤوليته تحت

 نشآت ملحتلوامل التجهيزات استعمال مكافأة إلى يهدف املتعهد مع بشأنه يتفاوض مادي تعويض

 .مخالف اتفاقلم يكن هناك  ما العمومي، امللك

 :مكررة 22املادة 

 يلزم األشخاص املعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات املرافق العامة 

ومتعهدو الشبكات العامة للمواصالت باالستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات 

للمواصالت تستهدف إنشاء واستغالل معدات لإلرسال شريطة أال تخل هذه  العامة

 .باالستعمال العام املعدات

إشارتهم على الخصوص االرتفاقات واالستحواذات ومنشآت  ويمكن أن توضع رهن

والقنوات والنقط املرتفعة التي قد يتوفر عليها األشخاص  الهندسة املدنية واملسالك

العام وذوو امتيازات املرافق العامة ومتعهدو  لقانون املعنويون الخاضعون ل

 .للمواصالت الشبكات العامة

الوضع رهن اإلشارة وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة  يجب أن تتم عملية

 .تضمن ظروف املنافسة املشروعة وموضوعية وغير تمييزية

بت ات سالفة الذكر وتلتقنين املواصالت على احترام املقتضي تسهر الوكالة الوطنية

 .بها في النزاعات املتعلقة

التحتية والتجهيزات مع املحافظة على البيئة ووفق الظروف  يجب أن تنجز البنيات

 .الخاصة وامللك العام األقل ضررا بامللكيات

 املكررة: 22املادة 

 ومتعهدو العامة املرافق امتيازات وذوو  العام للقانون  الخاضعون  املعنويون  األشخاص يلزم

 للمواصالت العامة للشبكات متعهد كل لطلبات باالستجابة للمواصالت الشبكات العامة

استغالل معدات  أو بإقامةاقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له  تستهدف

 .العام باالستعمال املعدات هذه تخل أال ، شريطةأو هما معا املواصالت

 الهندسة ومنشآت واالستحواذات االرتفاقات الخصوص على اإلشارة رهن توضع أن ويمكن

 عليها األشخاص يتوفر التي وخطوط املواصالتاملرتفعة  والنقط والقنوات املدنية واملسالك

 الشبكات العامة ومتعهدو العامة املرافق امتيازات العام وذوو  للقانون  الخاضعون  املعنويون 

 .للمواصالت

للمواصالت بنشر العروض املرجعية لوضع البنيات التحتية يلزم متعهدو الشبكات العامة 

 املشار إليها في الفقرة الثانية أعاله التي يتوفرون عليها رهن اإلشارة.

 يسري هذا االلتزام أيضا على:

 الشركات التابعة ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت؛ -

ة نفوذ متعهد للشبكات العام األشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، ملراقبة أو -

 للمواصالت حسب مدلول النصوص التنظيمية املعمول بها؛

األشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصالت حسب  -

 بها؛مدلول النصوص التنظيمية املعمول 

 

تعزيز قواعد اقتسام يهدف هذا التعديل إلى 

البنيات التحتية للمواصالت للمتعهدين وتلك 

التي يتوفر عليها األشخاص املعنويون 

الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات املرافق 

 العامة.

 

 

ويفرض هذا التعديل على املتعهدين نشر 

عروض مرجعية من أجل وضع هذه البنيات 

 ةالتحتية رهن اإلشارة ضمن شروط موضوعي

وشفافة ويكلف الوكالة بالبت في النزاعات 

 املتعلقة بها.
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  الت.للمواص كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة  -

وغير  ومناسبة موضوعية ومالية شروط تقنية وفق اإلشارة رهن الوضع عملية تتم أن يجب

 .ويبرم في شأنها عقد بين األطراف املعنيةاملشروعة  املنافسة شروط تضمن تمييزية

 .املتعلقة بها النزاعات في وتبت الذكر السالفة األحكام احترام على الوكالة تسهر

إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصالت يستعمل، بشكل فردي أو بصفة في حالة ما 

مشتركة، البنيات التحتية املشار إليها في الفقرة الثانية أعاله واملوضوعة رهن إشارته، فإنه ال 

يمكنه، بأي حال من األحوال، أن يعترض على إبرام اتفاق آخر بين مالك هذه البنية التحتية 

 .ات العامة للمواصالت، يتيح لهذا األخير استعمالها بشكل مشتركومتعهد آخر للشبك

في احترام ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية  والتجهيزات التحتية البنيات تنجز أن يجب

 ووفق املباني التاريخية واملواقع األثرية وعلى البيئة على املحافظة مع الجاري بها العمل،

 .العام وامللك بامللكيات الخاصة ضررا األخف الظروف

يتعين على األشخاص املشار إليهم في هذه املادة إخبار السلطة الحكومية املختصة والوكالة، 

 . و يستغلونهاأ بناء على طلب منهما، بكل املعلومات املتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها

واعد قالبنيات التحتية وتحدد الوكالة  ذهتحدث قاعدة للبيانات تتضمن املعطيات املتعلقة به

 تدبيرها.

تمسك في محاسبة منفصلة املوارد والنفقات الخاصة باألشخاص املشار إليهم في الفقرة األولى 

 .من هذه املادة واملتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن اإلشارة

 تحدد كيفيات تطبيق هذه املادة بنص تنظيمي.

كما يهدف هذا التعديل إلى ضمان معاملة 

 منصفة بين املتعهدين.

 

ويهدف أخيرا إلى وضع قاعدة معطيات 

بخصوص البنيات التحتية القابلة لالقتسام 

وبأن يتم مسك محاسبة تحليلية خاصة بهذا 

 املعنيين.االقتسام من طرف املتعهدين 

 :23املادة 

بناء على طلب منه من تسهيالت  يستفيد،معنوي أن  يجوز لكل شخص ذاتي أو

 .الشبكات العامة للمواصالت االشتراك في الخدمات التي تقدمها

 .هوية الطالب يجوز اشتراط إثبات

أو نقيب املالكين أو وكيليهما االعتراض على إحداث خطوط  ال يحق ملالك العقار

 .املكتري  مواصالت إذا طلبها

في دفاتر تحمالت وعقود اشتراك املتعهدين وأصحاب  تحدد حقوق املشتركين

 .والتنظيمية الجاري بها العمل الرخص طبقا للنصوص التشريعية

  23:املادة

الخدمات  في االشتراك من منه، طلب على بناء يستفيد، أن معنوي  أو ذاتي شخص لكل يجوز -1

 .للمواصالت العامة الشبكات متعهدويقدمها  التي

الوسائل إحداث  على املسير أو وكيلهم االعتراض املالكين أو أو نقيب العقار ملالك يحق ال

أو املالك املشترك الستعماالتهم طلبها املكتري  إذا تسمح بتوفير خدمات املواصالت والبنيات التي

 .الخاصة

 

يحفظ تعديل هذه املادة حق كل مواطن في  

 االستفادة من خدمة لالتصاالت.

 

 

يفرض هذا التعديل على املتعهدين وشبكات 

التسويق التابعة لهم إلزامية تحديد دقيق لهوية 

 كل زبون.
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من هذا القانون، يلزم متعهدو الشبكات  30تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في املادة 

العامة للمواصالت بتحديد هوية صاحب الطلب ويبقى املتعهد مسؤوال عن تحديد هوية زبنائه 

 التي قام بها املقاولون من الباطن املحتملون أو املوزعون أو البائعون أو األعوان التجاريون.

 مدقق.ا الغرض، يجب أن يكون كل زبون موضوع تعريف لهذ

شكل  ، بما في ذلك فيويحينها قاعدة للمعطياتتعهد للشبكات العامة للمواصالت يحدث كل م

إلكتروني، تتضمن املعلومات املتعلقة بهوية الزبناء. توضع قاعدة املعطيات هذه رهن إشارة 

بحماية األشخاص الذاتيين املتعلق  09-08القانون رقم  أحكام وفق الوكالة، بناء على طلبها،

 تجاه معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي والنصوص املتخذة لتطبيقه.

ومقدمي الخدمات ذات املتعهدين  اشتراك وعقود تحمالت دفاتر في املشتركين حقوق  تحدد- 2

طالبة منها، وبإمكان هذه األخيرة املالقيمة املضافة. ترسل الشروط التعاقدية إلى الوكالة، بطلب 

بإدخال تعديالت أو مراجعة عقود االشتراك في الخدمات ألجل مطابقتها للنصوص التشريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

تسهر الوكالة على أن تكون شروط توفير العروض والخدمات لفائدة الزبناء من طرف متعهدي 

ي الخدمات ذات القيمة املضافة موضوعية وشفافة وغير الشبكات العامة للمواصالت ومقدم

 تعسفية.

يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصالت ومقدمي الخدمات ذات القيمة املضافة 

االستجابة لجميع طلبات الوكالة التي تهدف إلى تفعيل األحكام السالفة الذكر والتقيد بها. يجب 

 أن تكون قرارات الوكالة معللة. 

 

 

 

 

 

 

يفرض هذا التعديل على املتعهدين وضع قاعدة 

 معطيات متعلقة بتحديد هوية زبنائهم.

 

 

تمكن مراجعة هذه املادة من تخويل الوكالة 

الوطنية لتقنين املواصالت من وسيلة تضمن 

مراقبة تنفيذ العقود التي تربط بين الزبناء 

واملتعهدين أو مقدمي خدمات املواصالت من 

أجل السهر على احترام التزاماتهم التعاقدية من 

جهة، والحفاظ على مصالح املستهلكين من جهة 

 أخرى.

 :24 املادة

يستغل شبكات للمواصالت أو يقدم خدمات املواصالت بأن  يلزم كل شخص معنوي 

لتقنين املواصالت، داخل اآلجال التي يحددها مدير  يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية

 هذه الوكالة، املعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامه لاللتزامات التي

 التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة املسلمةتفرضها عليه النصوص 

 .له

  24:املادة

 يضعوا بأن الخدمات ذات القيمة املضافة ومقدمو للمواصالت العامةمتعهدو الشبكات  يلزم

الوثائق  أو املعلومات الوكالة، هذه مدير يحددها التي اآلجال داخل إشارة الوكالة، رهن

عليهم  التي تفرضها احترامهم لاللتزامات من وللتأكد لها للقيام باملهام املخولة إليهاالضرورية 

لهم،  التصريح املسلمالترخيص أو اإلذن أو املوافقة أو وكذا  والتنظيمية التشريعية النصوص

  .حسب كل حالة

 

يأذن هذا التعديل للوكالة الوطنية لتقنين 

املواصالت بالقيام بتحقيقات من أجل التحقق 

من احترام املتعهدين لاللتزامات املفروضة 

عليهم في ما يخص جودة الخدمات التي يقدمونها 

و الشبكات التي يستغلونها و كذلك من أجل 

 تقييم مدى تطور سوق االتصاالت.
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لتقنين املواصالت كل الصالحيات للقيام لدى الشخص املذكور  للوكالة الوطنية

التي تحتاج إلى تدخالت مباشرة أو توصيل تجهيزات  بالتحقيقات بما فيها تلك

 .الخاصة خارجية بشبكاته

لة الوطنية لتقنين املواصالت إلى السلطة املوجودة في حوزة الوكا وتوجه املعلومات

 .إلى أية سلطة إدارية أخرى تطلبها الحكومية املختصة أو

على وضع املعلومات التي تتوصل بها من املتعهد رهن إشارة  يمكن للوكالة أن تعمل

يتفق املتعهد والوكالة الوطنية لتقنين املواصالت على  ما عدا تلك التي العموم،

 .تجارية حساسة أو تشكل معطياتاعتبارها سرية 

من كل معلومة تتوصل  خبير،بواسطة  التحقق،الوطنية أن تطلب  ويمكن للوكالة

 .املادة بها بموجب هذه

 بالتحقيقاتهؤالء املتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة املضافة  لدى الوكالة للقيام تؤهل

أو تلك التي الخاصة  بشبكاتهم خارجية تجهيزات توصيل أو مباشرة تدخالت إلى تحتاج التي

 تتعلق بتطور القطاع وبقياس وتقييم جودة الخدمات املعروضة والشبكات املستغلة.

 لطةس أي وإلى املختصة الحكومية السلطة إلى الوكالة حوزة في املوجودة املعلومات وتوجه

 .تطلبها أخرى  إدارية

 ما لعموم،ا إشارة رهن املتعهد من بها تتوصل التي املعلومات وضع على تعمل أن للوكالة يمكن

 .ساسةح تجارية معطيات تشكل أو سرية اعتبارها على والوكالة املتعهد يتفق التي تلك عدا

 هذه املادة. بموجب بها تتوصل معلومة كل من خبير، بواسطة التحقق، تطلب لها أن ويمكن

يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصالت رهن إشارة العموم املعلومات املتعلقة بالشروط 

لوسائل بكل ا وذلك وبالتعريفات املطبقة التي يعرضونهاالعامة لتوفير خدمات املواصالت 

 .واضحاملمكنة، بما فيها مواقع األنترنت الخاصة بهم، بشكل مقروء وسهل الولوج و 

يتولى املتعهدون نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات املواصالت وكذا املناطق 

واملحاور الطرقية املغطاة وعند االقتضاء املناطق املعنية باتفاقيات التجوال الوطني، 

 ( أشهر.6ى مواقع األنترنت الخاصة بهم، بانتظام وعلى األقل مرة واحدة كل ستة )بالخصوص عل

تحدد كيفيات نشر متعهدي الشبكات العامة للمواصالت للمعلومات املتعلقة بالشروط العامة 

 لتوفير خدمات املواصالت وبتغطية الشبكات بنص تنظيمي.

 

 

 

 

 

 

ت متعهدي الشبكات العامة تلزم هذه التعديال 

للمواصالت بتبليغ ونشر جميع املعلومات التي 

يحتاجها املستهلك قصد حمايته والحفاظ على 

 منافسة مشروعة بين املتعهدين.

 :25املادة 

العامة للمواصالت وحدهم بطبع وبتوزيع دالئل املشتركين  يختص متعهدو الشبكات

 .املواصالت في خدمات

السالفة الدالئل املقتصرة على أرقام املشتركين الذين تربط بينهم  ال تشمل الفقرة

 .تجارية أو صناعية أو مهنية بصفة عامة عالقة

  25: املادة

 ورقي أو إلكتروني أو هما معا دليل فيروتو  وضعلللمواصالت  العامة الشبكات يؤهل متعهدو

 .في الشبكات الخاصة بهم للمشتركين

 تربط الذين املشتركين قامألر املشتركين املتضمنة حصرا دالئل  السالفة الفقرة تستثنى من

 .مهنية أو صناعية أو عالقة تجارية عامة بصفة بينهم

يمكن للوكالة أن ترخص، وفق الكيفيات املحددة في دفتر للـتحمالت، لكل شخص بوضع 

انا أو هما معا، مجللمشتركين أو خدمة اإلرشادات أو ورقي أو إلكتروني أو هما معا وبتوفير دليل 

 بمقابل.

 

تهدف هذه التعديالت إلى توضيح وتعزيز 

كيفيات وقواعد طبع وتوزيع مختلف أنواع 

دالئل املشتركين وتوضيح حقوق والتزامات 

على حقوق األطراف املعنيين واملحافظة 

املستهلكين. كما تنص أيضا على إمكانية طبع 

وتوزيع دليل املشتركين، من طرف أشخاص 

ين غير املتعهدين، وفق بنود دفتر تحمالت آخر 

 خاص.
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يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصالت املعطيات املتعلقة باملشتركين واملعلومات الضرورية 

لوضع الدالئل أو خدمات اإلرشادات السالفة الذكر رهن إشارة األشخاص املرخص لهم وفق 

 شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية.

 يلي: يلزم األشخاص املرخص لهم بما

عدم استعمال املعطيات املرسلة إليهم إال ألغراض توفير الدليل أو خدمة اإلرشادات أو هما  -

 معا؛

 احترام مبدأ عدم التمييز في إطار معالجة هذه املعطيات؛ -

احترام األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية األشخاص الذاتيين  -

 املعطيات ذات الطابع الشخص ي.تجاه معالجة 

 املادة الثالثة: 

 22املكررة ثالثة مرات و 8املكررة مرتين و 8باملواد  96.24يتمم القانون السالف الذكر رقم 

املكررة  85املكررة مرتين و 31املكررة و 31املكررة و 24املكررة ثالث مرات و 22املكررة مرتين و

 التالية:

 

 املكررة مرتين: 8املادة  

"، والالتج"اتفاق  يسمى حر اتفاق إطار في للمواصالت، العامة الشبكات متعهدو يستجيب

 اصالتاملو  شبكات هؤالء زبناء لولوج اآلخرين للمواصالت العامة الشبكات متعهدي لطلبات

 األساسية خدمةال مهام إطار في املغطاةواملحاور الطرقية  املناطق في األولين للمتعهدين املتنقلة

 .الوكالة قبلمحددة من  الوطني التراب إعداد لغاياتأو 

 هذه لتفعي على يترتب وال تمييزية، وغير وشفافة موضوعية شروط وفق االتفاقهذا  يبرم

 ذهه ألحكام تطبيقا التجوال هذا من املستفيد للمشترك بالنسبة إضافية تكلفة أي الخدمة

 .املادة

املتعلقة بتوفير خدمة التجوال الوطني، وعلى الخصوص  الشروطجميع االتفاق املذكور  يحدد

 من يحتسب يوما( 60) ستين أجل داخل االتفاق هذا إبرام يتم. والتعريفية التقنيةالشروط 

 .التجوال طلب إيداع تاريخ

 تتأكد. لتوقيعه املوالية أيام( 10) عشرة أقصاه أجل داخل الوكالة إلى بكامله العقد يرسل

 أن معلل قرار بموجب لها ويمكن العمل، بها الجاري  التنظيمية للنصوص مطابقته من الوكالة

 .مراجعته تفرض

 

تهدف إضافة هذه املادة إلى تأطير كيفيات توفير 

ذا كالوطني في بعض املناطق و التجوال خدمة 

الشروط التي يتم بموجبها إبرام عقود التجوال 

الوطني. تتولى الوكالة البت في النزاعات املتعلقة 

 به.
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 .وطنيال التجوال اتفاقيات بتنفيذ أو بإبرام املتعلقة النزاعات في البت الوكالة تتولى

 املكررة ثالث مرات:  8املادة  

 تتدفق لتيا الوطنيةمتعهدو الشبكات العامة للمواصالت بإيصال وتبادل حركة األنترنت  يلزم

 تحدث فوق التراب الوطني. األنترنت تبادل نقطة عبر شبكاتهم خالل من

 .تنظيمي بنص واستغاللها وتدبيرهاكيفيات إحداث نقطة تبادل األنترنت  تحدد

 

تلزم هذه املادة املتعهدين بتمرير حركة 

اإلنترنيت عبر نقطة وطنية لتبادل اإلنترنيت وفق 

 الشروط املحددة بنص تنظيمي.

 املكررة مرتين: 22املادة  

 أو هاطبيعت كانت أيا عمارة مشروع كل ينص أن يجب املخالفة، األحكام جميع عن النظر بغض

 منها، الغرض أو طبيعتها كانت أيا عمارات الستقبال مجهزة تجزئة مشروع كل وكذا منها الغرض

 ملذكورةا التجزئة أو العمارة لربط الالزمة للمواصالت السلكية التحتية البنيات إنشاء على

 .للمواصالت العامة بالشبكات

 إنشاء على املشروع ينص لم إذا التجزئة إحداث في اإلذن أو البناء رخصة منح رفض يجب

 .املذكورة التحتية البنيات

 صاحب هيكلف دراسات مكتب مسؤولية تحت تنجز التي التحتية، البنيات هذه تخضع أن يجب

الدنيا املنصوص عليها في دفتر تحمالت  التقنية واملتطلبات للمواصفات التجزئة، أو العمارة

 . خاص

 التحقق من وجود البنيات التحتية املشيدة الغرض لهذا الوكالة تعتمدها فحص مكاتب تتولى

 مكتب ن يكو  أن يجبالدنيا املشار إليها أعاله.  التقنية واملتطلباتومطابقتها للمواصفات 

 جازبإن قام الذي الشخص عن مستقال املذكورة، التحقق بعملية بالقيام املكلف الفحص

 التجزئة أو العمارة صاحب يقوم. املذكورة التحتية البنيات وتشييد بجدوى  املتعلقة الدراسة

 .تصاملخ الجماعي املجلس رئيس بذلك ويخبر نفقته على املعني الفحص مكتب باختيار

 الدنيا قنيةالت واملتطلبات للمواصفات املشيدة التحتية البنيات بمطابقة التصريح بمجرد

 العامة الشبكات متعهدي من متعهدا التجزئة أو العمارة صاحب يعين أعاله، إليها املشار

 البنيات نةوصيا تدبير قصد الغرض، لهذا الوكالة تعدها التي بالقائمة املتواجدين للمواصالت

 وفق إشارته رهن املوضوعة التحتية اتالبني ولوج بمنح املعين املتعهد يقوم. املذكورة التحتية

 عامةال الشبكات متعهدي لكل تمييزية، وغير وشفافة موضوعية وتقنية تعريفية شروط

 بإنشاء ملرتبطةا االستثمار تكاليف تستثنى. الشأن هذا في بطلب له يتقدمون  الذين للمواصالت

 املرتبطة دماتللخ املالي املقابل تحديد في املعتمدة التكاليف وعاء من املشيدة التحتية البنية

 

تذكر هذه املادة بااللتزام القانوني املفروض على 

املجهزين وأصحاب العمارات بتجهيز كل عمارة 

وكل تجزئة بالبنيات التحتية للمواصالت تتيح 

ربطها بشبكات املواصالت، بالنظر إلى 

املواصفات التقنية املحددة بنص تنظيمي. كما 

ومطابقة على أن التحقق من وجود تنص 

للمواصفات موكول إلى مكاتب  املشيدة البنيات

الفحص معتمدة لهذا الغرض من قبل الوكالة 

وعلى أنه يجب على متعهد املواصالت املعين من 

أجل تدبير وصيانة البنيات املوضوعة رهن 

خر آإشارته منح الولوج لهذه البنيات لكل متعهد 

بطلب في هذا الشأن، وفق شروط  يتقدم

وغير تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة 

 تمييزية.
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 .اآلخرين املتعهدين إشارة رهن التحتية البنية هذه بوضع

 قديمتإال بعد  لألشغال املؤقت التسلم أو املطابقة شهادة أو السكن رخصة تسليمال يمكن 

 كتبمطرف  منهذه الشهادة  تسلممكتب الفحص املشار إليه أعاله.  شهادة مطابقة يسلمها

 . األشغال أو البناء بإتمام التصريح لتاريخ املوالية يوما عشرالخمسة  داخلالفحص 

لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصالت رغبته في تولي مهمة تدبير وصيانة البنيات  إذا

 .باألمر املعني الجماعي املجلس ورئيس الوكالة فورايخبر صاحب التجزئة  املشيدة،التحتية 

كذا و املتواجدة خارج املدار الحضري ملادة على املساكن القروية املتفرقة ال تطبق أحكام هذه ا

، كما هي محددة بموجب النصوص هيكلةدوائر التجزئات غير القانونية التي تتطلب إعادة ال

 التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

 .تنظيمي بنص املادة هذه تطبيق كيفيات تحدد
 املكررة ثالث مرات: 22املادة  

يحق ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل 

 على الطريق العام. 

يب أو املالك املشتركين أو نق يجوز ملتعهدي الشبكات العامة للمواصالت، بعد موافقة املالك

املالك أو وكالئهم، إقامة واستغالل تجهيزات وبنيات تحتية للمواصالت، ضمن أجزاء املباني 

الجماعية والتجزئات املرصودة الستعمال مشترك وفوق األرض وتحت أرضية امللكيات غير 

فوق امللكيات الخاصة باستثناء املباني الدينية والتاريخية واملواقع األثرية أيا كانت و  املبنية

 طبيعتها.

كما يحق لهم إقامة أنابيب أو أعمدة فوق األرض أو تحت أرضية امللكيات غير املبنية والتي لم 

 يتم إغالقها بواسطة جدران أو أي سياج مشابه.

ران أو الواجهات وعلى وضع أنابيب وقنوات في األراض ي ال يترتب على إقامة دعامات خارج الجد

 املفتوحة أي تجريد من ملكية املباني، وال يمنع املالك من هدمها أو إصالحها أو تعليتها أو غلقها. 

غير أنه يتعين على املالك أو املالك املشتركين إخبار املتعهد املعني باألمر، ثالثة أشهر على األقل 

شغال الهدم أو اإلصالح أو التعلية أو الغلق التي من شأنها أن تؤثر على قبل اإلقدام على أ

 تجهيزات املواصالت.

 

تنص هذه املادة على الحقوق املمنوحة 

للمتعهدين من أجل إقامة واستغالل معدات 

املواصالت، مع التأكيد على حقوق املالك 

والتزامات املتعهدين الناتجة عن إقامة 

 واستغالل هذه املعدات.
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يكون املتعهد مسؤوال عن جميع األضرار التي يكون مصدرها تجهيزات الشبكة ويلزم بأداء 

تعويض عن مجموع األضرار املباشرة التي تسببها سواء أشغال إقامة وصيانة معداته أو 

 اشتغالها.تواجدها أو 

 املكررة:  24املادة  

ملتطلبات الدفاع الوطني واألمن العام يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد االمتثال 

 وصالحيات السلطة القضائية.

 ولهذا الغرض، فإنه يلزم بما يلي:

 وسائل املواصالت أو وسائل والسيما بوضع، ملنشآت شبكاته وحمايتها نتظماملسير ال ضمان-أ

 .، كيفما كانت طبيعتهاواالعتداءاتوآليات مالئمة من أجل مواجهة األخطار والتهديدات 

تفادي بالتقنية والبشرية الكفيلة  الوسائل بتفعيل ،داخل أقرب اآلجال ،ويضمن القيام

 تعطيلها أو إتالفها؛ أعطاب منشآتهم أو نالعواقب املترتبة ع

 حاجات الدفاع الوطني واألمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها تلبية-ب

 العمل؛

ؤهلة وسائل املواصالت واآلليات الضرورية للقيام باملهام رهن إشارة السلطات امل وضع-ج

املنوطة بها والسيما بنشر التجهيزات ووسائل املواصالت واآلليات املتطلبة لهذا الغرض، وذلك 

على نفقته ولحساب هذه السلطات، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة املخاطر 

 والتهديدات واالعتداءات بعين االعتبار؛

( أشهر أو يتجاوز سنة 03السلطات املعنية والوكالة، في أجل ال يجوز أن يقل عن ثالثة ) بارإخ-د

( واحدة، بكل مشروع لتطوير شبكاته أو الخدمات املعروضة والذي من شأنه أن يتطلب 1)

تحديث الوسائل املستعملة من لدن السلطات املذكورة أو املوضوعة رهن إشارتها. يتحمل 

ت والتكاليف الناتجة عن هذا التحديث وذلك بإدماجه في املشروع املذكور مع املتعهد النفقا

 املذكورة؛ضرورة التقيد باملتطلبات املحددة بتشاور مع السلطات 

مخصصة للدفاع الوطني أو األمن العام خالل أوقات األزمات أو في حالة  وصالت إنشاء-ه

 للدولة؛الضرورة امللحة وفق الكيفيات املحددة مع املصالح املعنية 

واملوضوعة دوريا بتشاور مع  املستعجلةاملخططات الخاصة باإلسعافات  فعيلوت إعداد-و

ويتعين أن ترسل هذه املخططات  لية.والسلطات املح املستعجلةباإلسعافات  الهيآت املكلفة

سنويا إلى الوكالة وأن توضع رهن إشارة الهيئات املختصة، بناء على طلب منها. ويشرع في تنفيذ 

 

تهدف هذه املادة إلى تأكيد وتوضيح االلتزامات 

املفروضة على املتعهدين ألجل االمتثال 

ملتطلبات الدفاع الوطني واألمن العام 

 وصالحيات السلطة القضائية.

وتضمن دفاتر التحمالت الحالية للمتعهدين 

 املعنيين لهذه االلتزامات.

الهدف من تضمين هذا القانون لهذه إن 

ء الطابع الرسمي والتشريعي االلتزامات هو إضفا

 تحديد الخطوط العريضة لها.لها و 
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هذه املخططات بناء على طلب من الهيئات املذكورة أو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها 

 ؛األطراف املعنية

استمرار الخدمة لصالح جميع املستفيدين.  ،في حالة أزمة ،شأنه أن يضمن كل ما من تفعيل-ز

هذه األزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سالمة  طوال مدة املتعهد، بصفة أولية، ويتخذ

ية تة السيما الشبكة املستعملة ألغراض الدفاع الوطني واألمن العام والبنيات التحالشبك سير

 د قائمتها بنص تنظيمي.التي تكتس ي أهمية حيوية والتي تحد

 و السلطة الحكومية املكلفةيقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصالت، بطلب من الوكالة أ

نظم املعلومات، مساعدتهم إلى السلطة املذكورة بغية تمكينها من تأمين املهام املوكولة بأمن 

 إليها. 

أمنها  أو خدماته إلى مراقبة يجوز للوكالة أن تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته أو شبكاته

وسالمتها من قبل مصلحة تابعة للدولة أو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة، وأن توافيها نتائج 

املكلفة باملراقبة جميع  الهيئة مصلحة الدولة أو إلى يقدم املتعهدهذه املراقبة. ولهذا الغرض، 

ي ذلك وشبكاته، بما ف خدماته وسالمة أمن املعلومات الالزمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم

 ويتحمل املتعهد تكلفة املراقبة. الوثائق املتعلقة بمخططاته األمنية. 

تضمن املصلحة التابعة للدولة أو الهيئة املكلفة باملراقبة سرية املعلومات التي تم الحصول 

 عليها من املتعهدين.

 نظيمي.عيين الهيئة املكلفة باملراقبة، بنص تتحدد شروط تطبيق هذه املادة، والسيما كيفيات ت

 املكررة: 31املادة  

تحدث، لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى البت، من خالل مداوالتها، في الوقائع التي يحيلها 

 )الفقرة ب( من هذا القانون. 30مكررة و 8أحكام املادتين إليها املقرر العام واملتعلقة بتفعيل 

يترأس لجنة املخالفات مدير الوكالة وتتألف من ثالثة أعضاء، بينهم قاض يعين باقتراح من 

املجلس األعلى للسلطة القضائية وشخصيتين يتم اختيارهما من القطاعين العام والخاص 

دية في مجال املواصالت وتكنولوجيات اإلعالم وال لكفاءتهما التقنية أو القانونية أو االقتصا

 تكون لهما أي مصلحة في قطاع املواصالت.

يعين أعضاء لجنة املخالفات من قبل مجلس إدارة الوكالة ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد 

 مرة واحدة.

 تحدد كيفيات تنظيم وسير لجنة املخالفات واملسطرة املتبعة بنص تنظيمي.

 

إلى إحداث لجنة املخالفات  املادةتهدف هذه 

تحديد اختصاصاتها وكذا لة و بداخل الوكا

 كيفيات تعيين أعضائها.



 

 29 على 28 صفحة

 املكررة مرتين: 31املادة  

امللف إلى املقرر العام  مدير الوكالة يرسلالقانون، هذا من  31و 30من أجل تطبيق املادتين 

لمواصالت أو مقدم لخدمات لبمجرد خرق متعهد شبكة عامة  ملباشرة مسطرة التحقيق

قة ألحكام التشريعية أو التنظيمية املتعللبما فيها الخدمات ذات القيمة املضافة،  ،املواصالت

وكالة، أو على إثر إخالل تمت معاينته من طرف إحدى مصالح لل ابنشاطه أو عدم تنفيذه قرار 

 .وعقب انقضاء أجل إعذار دون االستجابة إليه الوكالة

متعهد الشبكة العامة  العام، من طرف املقرر لوكالة، بناء على اقتراح معلل ايبلغ مدير 

 األفعال املنسوبة إليه.الذي ارتكب املخالفة  للمواصالت أو مقدم خدمات املواصالت

بمساعدة مصالح الوكالة، ويطلب من الطرف مرتكب  في القضية التحقيق العام املقرر  يباشر

طلب  ذاإمالحظاته الكتابية داخل أجل تحدده الوكالة. كما يتم االستماع إليه  تقديم ةاملخالف

يمكن أن يؤازره أو ينوب عنه أي شخص يختاره. كما ضرورة في ذلك.  العام أو إذا رأى املقرر  ذلك

 باملعلومات. بإمكانه موافاتهأن يستمع كذلك إلى كل شخص آخر  ر العامويمكن للمقر 

وكالة، ملدير ال يجوز والقانونية وإلى توضيحات الطرف املعني،  لفعليةابالنظر إلى الظروف 

، في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحقيق، حفظ امللف. يقرر ، أن العام وباقتراح من املقرر 

 .املخالفة مرتكبويبلغ قرار الحفظ إلى 

ن عرضا يتضم تقريرا العام ، يحرر املقرر املخالفة مرتكبعندما تكون األفعال املنسوبة إلى 

إلى لجنة  أو مدير الوكالة ، حسب كل حالة، إلىالتقرير للوقائع والتهم املوجهة إليه، ويرسل هذا

 ".هذا القانون من  31و 30تطبيق العقوبات املنصوص عليها في املادتين  املخالفات من أجل

 

 املتبعة من تحدد هذه املادة القواعد املسطرية

أجل التحقيق في امللفات املتعلقة بعدم احترام 

إحدى مقتضيات النصوص التنظيمية الجاري 

 بها العمل.

 املكررة: 85املادة  

 املرتكبين األشخاص مع مصالحة إبرام للوكالة يحق أعاله، 85 املادة بأحكام اإلخالل دون 

 إليهما املشار (5و 4و 3)النقاط  83و( 3و 2)النقطتين  81 املادتين في عليها املنصوص للمخالفات

 .النهائي الحكم صدور  قبل وذلك. أعاله

املبالغ املستحقة برسم الحقوق الواجب أداؤها لتقديم خدمة  تهمو هذه املصالحة كتابة.  تثبت

ذات قيمة مضافة أو إلحداث شبكة مستقلة أو للموافقة على معدات املواصالت أو الستعمال 

 تردد راديو كهربائي.

 الدعوى  ةاملصالح وتسقط. للطعن قابلة تكون  وال فيه رجعة ال بشكل األطراف املصالحة تلزم

 .العمومية

 

هذه املادة للوكالة الوطنية لتقنين تمنح 

املواصالت الحق في إبرام مصالحة مع 

األشخاص املرتكبين لبعض أنواع املخالفات 

التي ال تشكل إخالال خطيرا بالقواعد املنظمة 

لقطاع االتصاالت. وتهم هذه املصالحة املبالغ 

سم الحقوق الواجب أداؤها تبعا املستحقة بر 

 لالختالالت املعاينة.



 

 29 على 29 صفحة

 املادة الرابعة: 

 24.96املضافة بموجب هذا القانون إلى القانون رقم املكررة مرتين  22أحكام املادة  تدخل

 النص لنشر املوالي السادس الشهر من األول  اليوم من ابتداء التنفيذ حيز سالف الذكر

 .الرسمية بالجريدة املذكورة املادة مناألخيرة الفقرة  فياملنصوص عليه  التنظيمي

هذه املادة على فترة انتقالية من أجل تنص 

املكررة مرتين التي  22تفعيل مقتضيات املادة 

تهم ربط البنايات الجديدة والتجزئات ببنيات 

 تحتية للمواصالت.

 :خامسةاملادة ال 

( بإنشاء 1915)فاتح شتنبر  1333من شوال  21أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ  تنسخ

 التلغرافية والتليفونية.األسالك 

أحكام هذا الظهير )الذي كرس مبدأ  إن نسخ

مجانية احتالل امللك العمومي من طرف 

املتعهدين( يأتي تبعا إلرساء مبدأ أداء أتاوى من 

من  22طرف املتعهدين املنصوص عليه في املادة 

 مشروع القانون.

 



 

 

 

 مشروع القانىن كما أحيل على اللجنة 

 ووافقت عليه بدون تعديل
 





























 

 

 

 

 أوراق اثبات الحضور 
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