قرار "م.أ.ت.س.ب"رقم 04-71
المؤرخ في  00ربيع الثاني  71( 7441يناير )0071
والمتعلق باعتماد مسطرة الترخيص إلحداث واستغالل الخدمات السمعية البصرية

المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
بناء على القانون رقم  11.11املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،خصوصا املادتني  4و 03منه؛
وبناء على القانون رقم  77.30املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املواد  1و 10ومن  17إىل
 62و 62و 02و 46و 44منه؛

وبعد المداولة:
 .7يعتمد مسطرة الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية كما يلي:

المادة :7
تقدم هذه املسطرة املضمون والشكل والطريقة املتعلقة ب:
 إصدار إعالنات التعبري عن االهتمام قصد إحداث واستغالل خدمات مسعية بصرية ،وذلك تنفيذا للمادة  60منالقانون رقم  77-30املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه"املشار إليه الحقا بالقانون رقم "77-30؛
 اإلعالن عن املنافسة ملنح ترخيص من أجل إحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية ،تنفيذا ملقتضيات املادتني 64و 61من القانون رقم 77-30؛

-

الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية بالرتاضي ،تنفيذا ملقتضيات املادة  64من القانون رقم -30

77؛
 إيداع ومعاجلة طلبات الرتاخيص املتوصل ها ،يف إطار إعالنات التعبري عن االهتمام واإلعالنات عن املنافسة السابقذكرها؛
ال تسري هذه املسطرة على طلبات إحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية داخل املناطق احلرة للتصدير ،املنصوص عليها يف
املادة  67من القانون رقم .77-30
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الجزء األول :المسطرة المتعلقة بإعالنات التعبير عن االهتمام
المادة :0
تنفيذا ملقتضيات املادة  60من القانون رقم  ،77-30ميكن للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري "املشار إليها الحقا باهليأة
العليا" أن تصدر إعالنات للتعبري عن االهتمام بطلب من السلطة احلكومية املكلفة باالتصال قصد إحداث خدمات االتصال
السمعي البصري.
يصدر اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري "املشار إليه الحقا باجمللس األعلى" إعالنات للتعبري عن االهتمام من خالل قرار
حيدد فيه:
-

مقدم الطلب؛
التذكري بالشروط القانونية املتعلقة بإحداث واستغالل خدمة اتصال مسعي بصري؛

-

التذكري بالشروط التشريعية والتنظيمية املرتبطة باستخدام الرتددات الراديو كهربائية؛

-

طبيعة اخلدمة أو اخلدمات املعنية؛

-

الساكنة و/أو مساحة املنطقة اجلغرافية املستهدف تغطيتها؛

-

عدد احملطات/الرتددات الالمزم لضمان التغطية املطلوبة؛

-

الشروط املالية ملنح الرتخيص ومدته؛

-

آجال وأشكال التعبري عن االهتمام؛

-

كل شروط خاصة أخرى.

يتم نشر قرار اجمللس األعلى يف اجلريدة الرمسية وعلى املوقع االلكرتوين للهيأة العليا ،ويكون موضوع بالغ ينشر يف أربع جرائد.

المادة :4
يبني التعبري عن االهتمام ،املقدم من طرف كل مهتم ،بشكل واضح رغبة مقدم الطلب يف إحداث واستغالل خدمة
جيب أن ِ
مطابقة للوصف الوارد يف قرار اجمللس األعلى ،املنصوص عليه يف املادة  6أعاله ،وينبغي أن يكون مرفقا بنسخة مصادق عليها من
بطاقة التعريف الوطنية ملقدم أو مقدمي الطلب ،سارية املفعول ،ونسخة من السجل العديل ،ال يتجاومز تاريخ تسليمه شهرا واحدا.
يتم إيداع أو إرسال طلب التعبري عن االهتمام إىل اهليأة العليا عرب الربيد مقابل وصل بالتسلم ،وذلك قبل انتهاء األجل احملدد يف
قرار اجمللس األعلى.
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المادة :4
يتخذ اجمللس األعلى خالل مخسة عشر يوما بعد انتهاء أجل إيداع طلبات التعبري عن االهتمام قرارا يقضي بانتهاء عمليات
اإليداع وحيصر الئحة طلبات التعبري عن االهتمام املتوصل ها ،و حيدد مآل املسطرة اجلاري ها العمل.
يتم نشر هذا القرار وفق نفس شروط نشر طلب التعبري عن االهتمام ويتم إبالغه إىل مقدم أو مقدمي طلب التعبري عن االهتمام،
عرب رسالة مقابل وصل بالتسلم.

الجزء الثاني :المسطرة المتعلقة باإلعالن عن المنافسة
المادة :5
يلجأ اجمللس األعلى ،تنفيذا ملقتضيات املادة  64من القانون رقم  ،77-30إىل اإلعالن عن املنافسة يف حالة تعدد التعبري عن
االهتمام اليت يكون الغرض منه باخلصوص عرض نفس اخلدمات أو تغطية نفس املنطقة اجلغرافية ،ويقوم اجمللس األعلى يف هذا
الشأن بوضع نظام خمصص لإلعالن عن املنافسة.
حيدد اجمللس األعلى مضمون نظام اإلعالن عن املنافسة بقرار ينشر يف اجلريدة الرمسية وعلى املوقع االلكرتوين للهيأة العليا ،ويكون
موضوع بالغ ينشر يف أربع جرائد.

المادة :6
جيب أن يشري اإلعالن عن املنافسة إىل:
-

-

-

موضوع اإلعالن عن املنافسة؛
شروط املشاركة؛
مضمون الطلبات؛
معايري

وكيفيات تقييم العروض؛

مبلغ املقابل املايل؛

شروط تغيري مقتضيات مضمون نظام اإلعالن عن املنافسة؛

يتم إرفاق نظام طلب اإلعالن عن املنافسة بدفرت حتمالت منوذجي.

المادة :1
املتوصل ها.
حيصر اجمللس األعلى بقرار ،خالل مخسة عشر يوما بعد انتهاء أجل إيداع الطلبات ،الئحة الطلبات ّ
تصدر الئحة الطلبات وفق نفس شروط نشر اإلعالن عن املنافسة ،مرفقة مبعلومات حول املراحل املقبلة املتعلقة بدراسة الطلبات.
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المادة :1
يفومز بالصفقة بقرار من اجمللس األعلى املرشح الذي يعترب عرضه األفضل بالنظر إىل جمموع بنود نظام اإلعالن عن املنافسة ودفرت
التحمالت ،وذلك على ضوء املعايري وكيفيات التقييم احملددة يف نظام اإلعالن عن املنافسة.

المادة :1
يبلغ اجمللس األعلى مجيع املرشحني ،عرب رسالة مقابل وصل بالتسلم ،مبآل طلباهتم والتقييم املخصص هلا على ضوء املعايري
والكيفيات احملددة يف نظام اإلعالن عن املنافسة.
إذا استوفت العديد من الطلبات الشروط احملددة يف نظام اإلعالن عن املنافسة ،يضع اجمللس األعلى الئحة تشري إىل ترتيب هذه
الطلبات.

المادة :70
يبلغ اجمللس األعلى ،بعد تسعني يوما من التبليغ املشار إليه يف املادة  9أعاله ،املرشح احلاصل على املرتبة األوىل ،عرب رسالة مقابل
وصل بالتسلم ،باإلجراءات الواجب اختاذها الستيفاء الشروط القانونية ذات الصلة ،خصوصا إحداث الشركة إن مل يتم إحداثها
بعد ،والتوقيع على دفرت التحمالت وكذا أداء املقابل املايل ،وعند االقتضاء ،تقدمي كل الوثائق اليت تثبت التزاماته وكل ضمانة مالية
مفروضة على الفائز بالصفقة.
يتوفر املرشح على أجل مدته ستون ( )23يوما ،حيتسب من تاريخ التبليغ ،لتنفيذ الشروط احملددة يف الفقرة السابقة.

المادة :77
بعد تأكد اجمللس األعلى من استيفاء املرشح للشروط احملددة يف املادة  13أعاله ،يتم إبالغ هذا األخري بقرار منح الرتخيص ،عرب
رسالة مقابل وصل بالتسلم.
إذا مل ين ِفذ املرشح احلاصل على املرتبة األوىل اإلجراءات املطلوبة طبقا لنفس املادة عند انقضاء أجل ستني ( )23يوما ،احملددة يف
املادة  13أعاله ،يلغي اجمللس األعلى ترشيحه بقرار م َعلل ،ويبلغه به عرب رسالة مقابل وصل بالتسلم ،ويتم نشر هذا القرار يف
اجلريدة الرمسية.
يعمل اجمللس األعلى ،يف هذه احلالة ،على تطبيق مقتضيات املادة  13أعاله مع املرشح احلاصل على املرتبة الثانية.

الجزء الثالث :مسطرة التراضي
المادة :70
عند تلقي اجمللس األعلى ،تنفيذا ملقتضيات املادة  64من القانون رقم  ،77-30لطلب تعبري واحد عن االهتمام ،وترشيح واحد
أو طلب واحد (يشار إليه الحقا ب"طلب") ،يعتمد حينها مسطرة منح الرتخيص بالرتاضي.
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تطبق مسطرة الرتاضي ،تلقائيا،كذلك على الطلبات املتعلقة بإحداث واستغالل خدمة اتصال مسعي بصري مبثوثة بطريقة أخرى
غري البث اهلرتزي األرضي.

المادة :74
يبلغ اجمللس األعلى مقدم الطلب ،برسالة مقابل وصل بالتسلم ،مبآل طلبه.
يف حال قبول الطلب ،يبلغ مقدم الطلب برسالة من اجمللس األعلى باإلجراءات الواجب اختاذها الستيفاء املتطلبات القانونية يف
هذا الصدد ،ال سيما يف ما خيص إنشاء الشركة والتوقيع على دفرت التحمالت وكذا أداء املقابل املايل ،وعند االقتضاء تقدمي كل
الوثائق اليت تثبت التزاماته وكل ضمانة مالية مفروضة على مقدم الطلب.
يتوفر املرشح على أجل مدته ستون ( )23يوما حيتسب من تاريخ التبليغ ،لتنفيذ الشروط احملددة يف الفقرة السابقة.
إذا مت رفض الطلب ،ينبغي تعليل قرار الرفض.

المادة :74
بعد تأكد اجمللس األعلى من استيفاء املرشح للشروط احملددة يف املادة  10أعاله ،يتم إبالغ هذا األخري بقرار منح الرتخيص ،عرب
رسالة مقابل وصل بالتسلم.
إذا مل ين ِفذ املرشح احلاصل على املرتبة األوىل اإلجراءات املطلوبة طبقا لنفس املادة عند انقضاء أجل ستني ( )23يوما ،احملدد يف
املادة  10أعاله ،يلغي اجمللس األعلى ترشيحه ،بقرار م َعلل ،ويبلغه به ،عرب رسالة مقابل وصل بالتسلم ،ويتم نشر هذا القرار يف
اجلريدة الرمسية.

الجزء الرابع :مقتضيات مشتركة
المادة :75
تصدر اهليأة العليا على موقعها االلكرتوين ويف جريدتني بالغا خترب به العموم بنتائ اإلعالن عن املنافسة وخاصة الرتاخيص
املمنوحة.
كما ترسل إىل السلطة احلكومية املكلفة باالتصال نسخة من قرارات اجمللس األعلى املتعلقة مبنح الرتاخيص وكذا دفاتر التحمالت
املرتبطة ها.
يتم نشر القرارات املتعلقة مبنح الرتاخيص ودفاتر التحمالت باجلريدة الرمسية ،ويتم إدراجها على املوقع اإللكرتوين للهيأة العليا.

المادة :76
يتم إرسال كل التبليغات املتعلقة هذه املسطرة إىل العنوان املشار إليه من قبل املرشح يف طلبه املتعلق بالتعبري عن االهتمام ،بالنسبة
لطلبات التعبري عن االهتمام أو يف ملف ترشيحه بالنسبة لإلعالن عن املنافسة.
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 .0يأمر بنشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية.

مت تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلسته املنعقدة بتاريخ  63ربيع الثاين 1402
( 19يناير  ،)6317مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
الرئيسة
أمينة لمريني الوهابي

6

