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 اململكة املغربية

* *  * 

تسثممار الصناعة وال وزارة 

 والقتصاد الرقميوالتجارة 

ال و ش 6صادر في  2045.18والقتصاد الرقمي رقم  والتسثممار والتجارةلوزير الصناعة قرار 

 كهربائية الراديو بتحديد األتاوى عن تعيين الترددات  (0292 ونيو ي 02) 9341

 )0292يوليو  91 – 6610عدد  الرتسمية الجريدة(
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 األمين العام للحكومة

 

 

 

 

 

 والقتصاد الرقمي؛والتجارة  تسثمماروال الصناعة وزير 

ربيع اآلخر  4بتاريخ  2-69-294الظهير الشريف رقم  املتعلق بالبريد واملواصالت الصادر بتنفيذه 42-69لقانون رقم اعلى  بناء

 منه، 9وال سيما املادة ، ( كما وقع تغييره وتتميمه2669أغسطس  9) 2221

( بتفويض السلطة فيما يرجع لتحديد األتاوى 2661فبراير  45) 2221من شوال  49الصادر في  4-61-259وعلى املرسوم رقم 

 كهربائية؛عن تعيين الترددات الراديو 

 وبعد استطالع رأي وزير االقتصاد واملالية،

 يلي:قرر ما 

 :9املادة 

 التعاريف 

 القرار:يراد في هذا  

 الراديوي:. بخدمة التصال 9-9

 تصاالت.باالخاصة الخدمة التي تقتض ي نقل أو إرسال أو استقبال موجات راديو كهربائية ألغراض 

 الهواة:. بخدمة 9-0

الراديوي الهادفة إلى االستطالع الفردي واالتصال البيني والدراسات التقنية التي يقوم بها هواة أي أشخاص خدمة االتصال 

 مرخص لهم بذلك قانونا يهتمون بتقنية الراديو كهربائية بصورة شخصية فقط ودون رغبة في الحصول على فائدة مالية.

 المابتة:. بالخدمة 9-4

 ثابتة معينة. خدمة االتصال الراديوي بين نقط

 تل:السا. بالخدمة المابتة عن طريق 9-3

خدمة االتصال الراديوي بين محطات أرضية كائنة بمواقع معينة عند استخدام واحد أو أكثر من السواتل ويكون املوقع 

لسواتل التي املحدد نقطة ثابتة أو أي نقطة ثابتة تقع بمناطق معينة وتشمل هذه الخدمة في بعض الحاالت االتصاالت بين ا

 يمكن كذلك تحقيقها في نطاق الخدمة فيما بين السواتل.

 يمكن أن تشمل خدمات راديوية فضائية أخرى. ذلك،باإلضافة إلى 

 املتنقلة:. بالخدمة 9-5

 خدمة االتصال الراديوي بين محطات متنقلة ومحطات برية أو بين محطات متنقلة.

 الجوية:. بالخدمة املتنقلة للمالحة 9-6

خدمة املتنقلة بين محطات املالحة الجوية ومحطات بالطائرات أو بين محطات بالطائرات التي يمكن أن تشارك فيها كذلك ال
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 محطات آليات اإلنقاذ.

ويمكن كذلك أن تشارك محطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث في الخدمة املذكورة على ترددات معينة لالستغاثة أو  

  االستعجال.

 

 اتل:الس. الخدمة املتنقلة للمالحة الجوية عن طريق 9-7 

 الخدمة املتنقلة عن طريق السواتل التي تكون فيها املحطات األرضية املتنقلة على متن الطائرات.

 ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة كذلك محطات آليات اإلنقاذ ومحطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث.

                                                                                               املتنقلةتصالت الدمة خ. ب9-2

 GSM (Global System for ، مثل(IMT)معايير دولية، في إطار أنظمة االتصاالت املتنقلة الدولية ستخدم تي تخدمة املتنقلة البرية الال

Mobile communications) أو  UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)  أوLTE (Long Term Evolution)... إلخ ، 

 البحرية:. بالخدمة املتنقلة 9-1

الخدمة املتنقلة بين محطات ساحلية ومحطات بالسفن أو بين محطات بالسفن أو بين محطات اتصاالت مشتركة. ويمكن كذلك أن 

 طات آليات اإلنقاذ ومحطات املنار الراديوي لتحديد مواقع الكوارث.تشارك في هذه الخدمة مح

 الساتل:. بالخدمة املتنقلة عبر 9-92

 راديوية:اتصاالت خدمة 

 أو الخدمة،بين محطات أرضية متنقلة ومحطة أو عدة محطات فضائية أو بين محطات فضائية مستعملة في هذه  -

 .فضائية محطات بين محطات أرضية متنقلة بواسطة محطة أو عدة -

 البرية:. بالخدمة املتنقلة 9-99

 الخدمة املتنقلة بين محطات رئيسية ومحطات متنقلة برية أو بين محطات متنقلة برية.

 الراديوي:. بخدمة علم الفلك 9-90

 خدمة االتصال الراديوي املرتكزة على استقبال املوجات الراديوكهربائية ذات املصدر الكوني.

 :الذاعي. بخدمة البث 9-94

خدمة االتصال الراديوي املعد إرسالها لتلقيه مباشرة من لدن الجمهور بوجه عام. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة اإلرساالت الصوتية أو 

 اإلرساالت التلفزية أو أنواع إرسال أخرى.

 الراديوي:. بخدمة الكشف 9-93

موقع ش يء أو سرعته أو مميزاته أو إلى الحصول على معطيات حول هذه الثوابت بواسطة خدمة االتصال الراديوي الهادفة إلى تحديد 

 خاصيات انتشار املوجات الراديوكهربائية.

 الراديوي:. بمحطة التصال 9-95

مة لضمان خدمة واحد أو أكثر من أجهزة اإلرسال أو االستقبال أو مجموعة أجهزة اإلرسال واالستقبال بما في ذلك األجهزة التبعية الالز 

 اتصال راديوي أو خدمة علم الفلك الراديوي في موضع معين.

 الجوية:. بمحطة املالحة 9-96
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املحطة البرية للخدمة املتنقلة للمالحة الجوية. ويمكن في بعض الحاالت أن توضع محطة للمالحة الجوية على متن سفينة أو مسطح 

 بالبحر.

 الساحلية:. باملحطة 9-97

 ية للخدمة املتنقلة البحرية.املحطة البر 

 بالطائرة:. باملحطة 9-92

 املحطة املتنقلة للخدمة املتنقلة باملالحة الجوية املوضوعة على متن طائرة غير محطة آلليات اإلنقاذ.

 الرئيسية:باملحطة  -. 9-91

 املحطة البرية للخدمة املتنقلة البرية.

 بالسفينة:باملحطة  -. 9-02

 للخدمة البحرية املوضوعة على متن سفينة غير راسية باستمرار، غير محطة آلليات اإلنقاذ.املحطة املتنقلة 

 . بمحطة آليات اإلنقاذ:9-09

أو املحطة املتنقلة للخدمة املتنقلة البحرية أو الخدمة املتنقلة للمالحة الجوية املعدة فقط لحاجات الغرقى واملوضوعة بمركبة أو عوامة 

 .أي تجهيز إنقاذ آخر

 . بمحطة البث الراديوي:9-00

 محطة خدمة البث الراديوي.

 . املحطة التجريبية:9-04

وال يضم هذا النوع من املحطات محطات  املحطة املستخدمة فيها املوجات الراديوكهربائية إلجراء تجارب تهم التطور العلمي أو التقني.

 الهواة.

 . باملحطة المابتة:9-03

 محطة الخدمة الثابتة.

 املتنقلة:باملحطة  -. 9-05

 محطة الخدمة املتنقلة املعدة الستخدامها حينما تكون في حركة أو خالل توقفات بنقط غير معينة.

 البرية:باملحطة املتنقلة  -. 9-06

 املحطة املتنقلة للخدمة املتنقلة البرية للتنقل على السطح داخل الحدود الجغرافية لبلد أو قارة.

 الفضائية:. باملحطة 9-07

 املحطة الواقعة على جسم موجود أو معد للتوجه أو متوجه إلى ما بعد الجزء الرئيس ي للمحيط الجوي البري.

 البرية:. باملحطة 9-02

 محطة الخدمة املتنقلة غير املعدة الستخدامها عندما تكون متحركة.

 األرضية:. باملحطة 9-01

 لالتصال:لجزء الرئيس ي للمحيط الجوي البري واملعدة املحطة الواقعة إما على سطح األرض وإما في ا

 أو:بواحدة أو أكثر من املحطات الفضائية  -

 بواحدة أو أكثر من املحطات املماثلة بواسطة واحد أو أكثر من السواتل العاكسة أو األجسام الفضائية األخرى. -
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 بالطائرة:باملحطة األرضية  -. 9-42

 املتنقلة الجوية عن طريق ساتل موضوع على متن طائرة.املحطة األرضية املتنقلة للخدمة 

 ( :L.F. بشريط التردد الطويل )9-49

 كيلو هرتز. 033و 03مجموعة الترددات املتراوحة بين 

 ( :M.F. بشرط التردد املتوتسط )9-40

 كيلو هرتز. 0333و 033مجموعة الترددات املتراوحة بين 

 ( :H.F. بشريط الترددات العالي )9-44

 ميكا هرتز. 03و 0موعة الترددات املتراوحة بين مج

 :CITIZEN BAND (C.B). ب 9-43

 ميكاهرتز. 4965و 4966مجموعة الترددات املتراوحة بين 

 :V.H.F. بشريط 9-45

 ميكاهرتز. 033و 03مجموعة الترددات املتراوحة بين 

 :U.H.F. بشريط 9-46

 ميكاهرتز. 0333و 033مجموعة الترددات املتراوحة بين 

 

 الراديوي:. بشهادة املمارس الفني بمحطات التصال 9-47

الشهادات املتعلقة باملعارف في املؤهالت التقنية واملهنية املطلوبة من املمارسين الفنيين بمحطات االتصال الراديوي وفقا لالئحة 

ملمارسة فني راديو هاتفي أو شهادة راديو إلكتروني من االتصاالت الراديوية )شهادة املختص في الهاتف الراديوي أو الشهادة العامة 

 الدرجة األولى أو الثانية(.

 املؤقتة:. بالشبكة 9-42

 الشبكة التي تقل مدة إقامتها واستغاللها عن ثالثة أشهر.

 الكتظاظ:. بمناطق 9-41

 نسمة؛ 233.333الجماعة الحضرية التي تضم أكثر من  االكتظاظ:منطقة شديدة  -

 نسمة؛ 233.333و 23.333الجماعة الحضرية التي يتراوح عدد سكانها بين  االكتظاظ:منطقة متوسطة  -

 نسمة. 23.333منطقة ضعيفة االكتظاظ: الجماعة الحضرية أو القروية التي تضم أقل من  -

 كالتالي:تحدد في االكتظاظ  األتاوى،الحتساب 

تحتسب منطقة االكتظاظ باعتبار أوسع منطقة تغطية يتم فيها  متنقلة،بالنسبة للشبكات املكونة حصريا من محطات  -

 املتنقلة؛استغالل املحطات 

في حالة املحطات األساسية أو املحطات الثابتة أو هما معا، تكون منطقة االكتظاظ هي املكان )اإلحداثيات الجغرافية( الذي  -

 تقام فيه كل محطة.

 املشمولة:.املنطقة 9-32

 التي تشملها املحطة الرئيسية أو املحطة الثابتة أو هما معا.املنطقة الجغرافية 

 بالنسبة للشبكات املتكونة فقط من محطات متنقلة، فإن املنطقة املشمولة هي التي تستغل فيها املحطات املتنقلة.
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 يحدد نوع اكتظاظ املنطقة املشمولة بالنسبة لكل محطة رئيسية وكل محطة ثابتة على حدة.

 G.M.P.C.S. نظام 9-39

كل نظام يعمل بالساتل قادر على توفير خدمات االتصاالت الالسلكية مباشرة إلى املستعملين النهائيين انطالقا من كوكبة السواتل كيفما 

 كان مدارها ومدى شموليتها.

 V.S.A.T. محطة 9-30

 من:محطة أرضية ثابتة لإلرسال واالستقبال أو لالستقبال تتألف 

 هوائية؛ -

 خارجية؛وحدة السلكية  -

 وحدة السلكية داخلية. -

 H.U.B. محطة 9-34

تابعة لشبكة صاحب ترخيص ولها مسؤولية مباشرة عن استعمال ترددات اإلرسال من األرض وانطالقا من  ثابتة،محطة أرضية 

 الساتل. كما تعتبر مسؤولة عن مراقبة الولوج إلى الساتل وتشوير الشبكة.

 الراديوية:. محطة الحلقة املحلية 9-33

 االتصاالت.محطة الخدمة الثابتة التي تتيح ربط مشتركي منطقة ما بشبكات 

 الترددات:. قناة 9-35

 تردد حامل ذو عرض للشريط محدد )قناة فردية(.

 : SMDSM / GMDSSنظام ب. 9-36

محطات السفن من إرسال واستقبال رسائل اإلنذار واإلغاثة من جميع النظام العالمي لإلغاثة والسالمة بالبحر الذي تم وضعه لتمكين 

 مناطق املالحة البحرية.

 :GSM-R (Global System for Mobile Communications –Railways). بنظام  9-37

 معيار لالتصاالت السلكية تم تطويره خصيصا من أجل التطبيقات واالتصاالت السككية.

 

 بأشرطة الخدمة: .9-32

أشرطة الترددات التي تتيح تأمين وصلة مباشرة، من خالل قناة راديوكهربائية، ما بين معد طرفي وشبكة لالتصاالت ألجل توفير خدمة 

 للعموم.

 :SFN (Single Frequency Network)بشبكة  .9-31

الوقت وعلى نفس التردد قصد بث شبكة، ذات هندسة أحادية التردد، تتألف من عدة أجهزة إرسال متزامنة لالشتغال في نفس 

 نفس اإلشارة.

 . بمنطقة الظل:9-52

منطقة الظل هي منطقة يكون فيها استقبال إشارات البث اإلذاعي املبثوثة عبر الوصالت الهرتزية األرضية إما مستحيال أو صعبا 

اإلذاعي التي تغطي املنطقة وهوائيات  أو جزئيا، نظرا لوجود عوائق طبيعية )تضاريس( أو اصطناعية )مباني( ما بين محطة البث

 االستقبال الخاصة باملنازل املتواجدة باملنطقة املعنية.
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 : (CP). ُمعامل القوة 9-59

عامل في االعتبار القوة الظاهرة املشعة 
ُ
 للمحطة. (PAR)يأخذ هذا امل

عامل القتصادي 9-50
ُ

 :(CE). امل

عامل املستوى االقتصادي:
ُ
 يميز هذا امل

  التي تتواجد بداخلها محطة البث اإلذاعي التي تم تعيين التردد لها،للجهة باململكة  -

 أو

 لتلك التي تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية.

عامل الديمغرافي 9-54
ُ

 :(CD). امل

عامل 
ُ
 الكثافة السكانية:يميز هذا امل

  تم تعيين التردد لها،التي تتواجد بداخلها محطة البث اإلذاعي التي للجهة باململكة  -

 أو

 لتلك التي تتواجد بداخلها أغلبية منطقة التغطية. -

 : (CT) . معامل التقنية9-53

، اإلذاعة الرقمية األرضية، FMالترددي  بالتشكيل ، إذاعة AMاالتساع  بتشكيل يأخذ هذا املعامل بعين االعتبار نمط بث الخدمة: إذاعة 

 .التلفزية التماثلية والتلفزة الرقمية األرضية 

   

 :0املادة 

 تعيين الترددات الراديوكهربائية 

 التالية:يفرض على تعيين الترددات الكهربائية ألجل إقامة واستغالل محطة لالتصال الراديوي دفع األتاوى واملصاريف 

 الراديوي؛مصاريف مراقبة محطة االتصال  -

 الراديوكهربائية؛اإلتاوة عن تعيين الترددات  -

 الرسم عن امتحان املمارسين الفنيين بمحطات االتصال الراديوي. -

 

 :4املادة 

 الراديومراقبة الشروع في خدمة محطات التصال  مصاريف

مع استيفاء مبلغ أدنى  مراقبة،كهربائية  درهم عن كل محطة راديو  433يترتب على مراقبة محطات االتصال الراديوي دفع إتاوة مبلغها 

 درهم عن كل شبكة تمت مراقبتها. 2333قدره 

مع  مراقبتها،درهم عن كل محطة راديو كهربائية تمت  233يترتب على مراقبتها دفع إتاوة مبلغها  الطائرات،بالنسبة ملحطات السفن أو 

 ت مراقبتها.درهم عن كل سفينة أو طائرة تم 533استيفاء مبلغ أدنى قدره 

وفيما يتعلق بشبكة تستخدم فيها مقدرات ذات سواتل أو تدخل في نطاق خدمة ثابتة تتجاوز ميكاهرتزا واحدا يرفع مبلغ اإلتاوة 

 إلى:املذكورة 

 فقط؛درهم عن كل محطة أرضية تمت مراقبتها مخصصة لالستقبال  2433 -

 واالستقبال؛درهم عن كل محطة أرضية تمت مراقبتها معدة لإلرسال  4333 -
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 درهم عن كل محطة ثابتة تمت مراقبتها. 2533 -

وتلقى املصاريف اإلضافية التي يمكن أن تترتب على مراقبة محطة لالتصال الراديوي على كاهل املرخص له والسيما في حاالت تهاون أو 

 عطل ينسب لهذا األخير.

الشبكات العامة لالتصاالت الالسلكية بواسطة السواتل من نوع  . التي تبرم اشتراكاتها مع مستغليV.S.A.Tتعتبر املحطات من نوع 

V.S.A.T .باملغرب غير معنية بهذه املادة 

 

 :3املادة 

 مبدأ تعريفة وتعيين الترددات 

 يلي:على الخصوص بما ألجل إقامة واستغالل محطة لالتصال الراديوي  ترتبط اإلتاوة عن تعيين الترددات الراديو كهربائية

 الخدمة؛نمط  -

 املحطة؛نمط  -

 املحطات؛عدد  -

 املحطة؛عدد القنوات املبرمجة بنفس  -

 الترددات؛عرض شريط قناة  -

 الترددات؛شريط  -

 منطقة التغطية الجغرافية. -

 ، على الخصوص، بـ :عن تعيين الترددات الراديو كهربائية ترتبط اإلتاوةبالنسبة لخدمة البث اإلذاعي، 

 و تلفزة(؛نوع خدمة البث اإلذاعي )إذاعة أ -

عين للمحطة؛ -
ُ
 عرض شريط الترددات )بامليغاهيرتز( امل

 قوة املحطة؛ -

 املعطيات االقتصادية للجهة املغطاة؛ -

 املعطيات الديمغرافية للجهة املغطاة؛ -

 .تـقنية البث )التماثلي أو الرقمي( -

 

 :5املادة 

والخدمة املتنقلة للهواة واملحطات التجريبية ومحطات محطات الخدمة املتنقلة للمالحة الجوية والخدمة املتنقلة البحرية  

 ي الكشف الراديو 

 بهذا القرار. 4و 2تحدد اإلتاوة عن تعيين الترددات املطبقة وفقا للملحقين 

 

  :6املادة 

 محطات الخدمة المابتة والخدمة املتنقلة البرية

 بهذا القرار. 5و 2و 0تحدد اإلتاوة عن تعيين الترددات املطبقة وفقا للمالحق 

 

 :7املادة 

 املستعملة من طرف مستغلي الشبكات العامة للمواصالتمحطات التصال الراديوي  

 بهذا القرار. 9تحدد اإلتاوة عن الترددات املطبقة وفقا للملحق 
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  :2املادة 

 الشبكات املستخدمة فيها مقدرات ذات تسواتل

لق باملحطات األرضية لالستقبال املباشر لإلشارات ما عدا إشارات البث اإلذاعي تحدد اإلتاوة عن تعيين الترددات املطبقة فيما يتع

 بهذا القرار حسب الحاالت. 9و 9وفقا للجداول املبينة في امللحقين  واالستقبال،املرسلة عن طريق سواتل ومحطات أرضية لإلرسال 

  :1املادة 

 محطات البث اإلذاعي

 بهذا القرار. 1الترددات املطبقة وفقا للملحق تحدد اإلتاوة السنوية عن تعيين 

 :92املادة 

 CITIZEN BAND « (C.B)»أجهزة  

وعن كل جهاز  ةدرهم عن كل شهر غير قابل للقسم 233بمبلغ «  C.B» تحدد اإلتاوة عن تعيين الترددات املطبقة على استخدام أجهزة 

CB .مرخص له 

 

  99املادة 

 :GSM-Rمحطات شبكة 

        بهذا القرار. 6تحدد اإلتاوة عن تعيين الترددات املطبقة وفقا للملحق 

 

 :90املادة 

 الرتسم عن امتحان املمارتسين الفنيين بمحطات التصال الراديو

 القرار.بهذا 23 الرسوم املنصوص عليها في امللحق يترتب على االمتحان لنيل شهادة ممارس فني بمحطات االتصال الراديوي استيفاء

 درهم. 233ويترتب على تسليم نسخة من الشهادة املذكورة في حالة ضياع أو إتالف دفع رسم مبلغه 

 

 :94املادة 

 حالت خاصة 

 ة.وميماإلدارات العلفائدة  %53 بنسبةتخفض اإلتاوة عن تعيين الترددات 

 

 :93املادة 

 معامل التناقص 

بمعامل تناقص يراعى فيه عدد املحطات املستخدم فيها نفس  2و 4 ينقحفي املل ينالوارد ينيصحح مبلغ األتاوى املحتسبة وفق الجدول

 التالي:الترددات وذلك طبقا للجدول "تعيين 

 معامل التناقص عدد املحطات املستخدم فيها نفس التعيين

 1 محطات األولى 5إلى غاية 

 0,8 محطة 25إلى  9من 
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 0,6 محطة 45إلى  29من 

 0,4 محطة 05إلى  49من 

 0,2 محطة 25إلى  09من 

 0,1 محطة 29ابتداء من 

  :95املادة 

 طريقة احثساب اإلتاوة عن تعيين الترددات

في السنة املقصودة تحدد عن  شمولةإذا وقع تسليم إذن خالل السنة، فإن اإلتاوة عن تعيين الترددات املفروضة برسم مدة اإلذن امل

 .بهذا القرار 9إلى  2 من في املالحقكل يوم استعمال بالتناسب مع اإلتاوة السنوية املبينة في الجداول املبينة 

 ،تعيين الترددات تحتسب عن كل شهر التابعة ملتعهد يتوفر على ترخيص باملغرب، فإن األتاوى عن V.S.A.Tغير أنه، بالنسبة إلى محطات 

 بهذا القرار. 9من الجدول املبين في امللحق  IIIوفقا للعمود 

( من مبلغ اإلتاوة 2/033بنسبة يوم من ) استعمال،تستوف اإلتاوة عن تعيين الترددات عن كل يوم  مؤقتة،وفيما يخص شبكة 

 بهذا القرار. 9إلى  2 منوفقا للجداول املبينة في املالحق  السنوية،

، من طرف محطة ثانوية تغطي منطقة ظل توجد SFNرقمي األرض ي، ال يؤدي استعمال نفس التردد، في وضع وبخصوص البث اإلذاعي ال

 بداخل منطقة تغطية محطة أخرى، إلى أداء إضافي لإلتاوة عن استعمال هذا التردد.

ضاء، مع عرض الشريط املشغول "وتتم فوترة اإلتاوة مباشرة للمتعهد السمعي البصري املعني بتعيين التردد، بالتناسب، عند االقت

 بواسطة هاته الخدمة أو الخدمات.

 

 :96املادة 

 49) 2246 ربيع األول من  21الصادر في  940-31رقم  وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رار قينسخ هذا القرار ويحل محل 

وزير الصناعة والتجارة قرار ( بتحديد األتاوى عن تعيين الترددات الراديو كهربائية، كما تم تغييره وتتميمه بواسطة 4331 مارس

وقرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار  (4324 يوليو 20) 2200 شعبانمن  40الصادر في  2932-24رقم  والتكنولوجيات الحديثة

 (.4329نوفمبر  6) 2201صفر  6الصادر في  0462- 29واالقتصاد الرقمي رقم 

 

 :97املادة 

 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

 الرباط، في ............................................

 

 التوقيع:

 موالي حفيظ العلمي

 واالقتصاد الرقميوالتجارة ستثمار الصناعة واال وزير 
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 9امللحق رقم 

 الراديوي  كشفاملطبقة على محطات خدمة الهواة ومحطات الطائرات ومحطات السفن واملحطات التجريبية ومحطات ال اإلتاوة

 )بالدرهم دون احثساب الرتسوم(

 (5)املادة 

  III العمود  II العمود  I العمود

 
 اإلتاوة السنوية  2بالنسبة لكل ترددات اإلرسال املحددة مسبقا أو االستقبال املرخص بها 

 933 سفينةبطائرة أو ب متواجدة راديوكهربائية اتبالنسبة لكل محط 1

 500 بالنسبة لكل محطة تجريبية 2

 600 الراديوي  للكشفبالنسبة لكل محطة  3

 .درهم عن كل محطة تستعمل خدمة الهواة )استعمال دائم أو مؤقت( 233تطبق إتاوة جزافية قدرها 

2 

التي يتم بشأنها إبرام اشتراكات لدى املتعهدين الحاصلين على تراخيص باملغرب إلى دفع إتاوة  يةالراديو االتصاالت محطات ال تخضع  - 

 من أجل تعيين الترددات بالنسبة للمستعملين النهائيين.
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 0امللحق رقم 

 حطات الساحلية )بالدرهم دون احثساب الرتسوم(املاإلتاوة املطبقة على محطات الطائرات و 

 (5)املادة 

  I العمود
  III العمود  II العمود

 اإلتاوة السنوية صنف املحطةلكل و  عينتردد مكل ل

1 

 :ساحلية ةومحطمالحة جوية محطة كل ل 

 (KHZ 461 عرض قناة ذات) MF في شريط-أ

 (KHZ 461 عرض قناة ذات) HF في شريط-ب

 (KHZ 45  عرضقناة ذات ) VHF في شريط-ج

 (KHZ 45  عرضقناة ذات ) أخرى  في أشرطة-د

 

2500 

4000 

5000 

8000 

 

تحتسب اإلتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات املطبقة في حالة قناة الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك املحدد في هذا 

 .( غير قابل للقسمةKHZكيلوهرتز )امللحق، بتناسب مع اإلتاوة املطبقة في الشريط املعني، على أساس 

----------------------------------------- 
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 4امللحق رقم 

 الرتسوم()بالدرهم دون احثساب  البرية املتنقلة الخدمةاإلتاوة املطبقة على محطات 

 (6املادة )

  I العمود
  III العمود  II العمود

 السنوية اإلتاوة حطةاملصنف بالنسبة لو بالنسبة للتردد املخصص 

1 
 :علىمحطة رئيسية تشتغل 

  0,2 عرض قناة ذات) MHZ 42و KHZ 92الترددات املوجودة ما بين  شريط-أ

KHz) 

 (KHz 90,5 عرض قناة ذات) VHF الترددات شريط-ب

 منطقة شديدة االكتظاظ -

 منطقة متوسطة االكتظاظ -

 منطقة ضعيفة االكتظاظ -

 (KHz 25 عرض  قناة ذات) UHF ترددات-ج

 كتظاظ شديدة االمنطقة  -1

 كتظاظاال متوسطة منطقة -2

 كتظاظضعيفة االمنطقة  -3

 ( KHz 05 عرض قناة ذاتى )أخر  شرائط-د

 كتظاظاال شديدة منطقة -1

 اكتظاظمتوسطة منطقة  -2

 اكتظاظ ضعيفة منطقة  -3

 

3500 

 

 

5333 

2333 

4533 

 

5333 

2333 

4533 

 

9533 

9333 

0953 

2 
 :محطة متنقلة

 :الكتظاظشديدة  منطقة-9

 45املحطات يقل عن  عدد-أ

 53و 49ما بين  يتراوحعدد املحطات -ب

 233و 52ما بين  يتراوحعدد املحطات -ج

 233عدد املحطات يفوق -د

 :الكتظاظمتوتسطة  منطقة-0

 45عدد املحطات يقل عن -أ

 53و 49ما بين  يتراوحعدد املحطات -ب

 233و 52ما بين  يتراوحعدد املحطات -ج

 233عدد املحطات يفوق -د

 الكتظاظنطقة ضعيفة م-4

 45عدد املحطات يقل عن -أ

 53و 49ما بين  يتراوحعدد املحطات -ب

 233و 52ما بين  يتراوحعدد املحطات -ج

 233عدد املحطات يفوق -د

 

 

2433 

2333 

133 

933 
 

2333 

133 

933 

233 

 

133 

933 

233 

053 



Page | 13  

 

 

الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك املحدد في هذا تحتسب اإلتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات املطبقة في حالة قناة 

 ( غير قابل للقسمة.KHZالكيلوهرتز ) امللحق، بشكل مناسب مع اإلتاوة املطبقة في الشريط املعني، على أساس



Page | 14  

 

 3امللحق رقم 

 )بالدرهم دون احثساب الرتسوم( GHZ 9 عن قليالعاملة في شريط الترددات حطات المابتة املاإلتاوة املطبقة على 

 (6)املادة 

  III العمود  II العمود  I العمود

 السنوية اإلتاوة عن املحطة الرئيسية وعن التردد املخصص

 املحطة الرئيسية العاملة في: 1

 461 عرض قناة ذات) MHz 03و KHz 23الترددات املوجودة ما بين  شريط-أ

KHz) 

 :(KHz 1 54, عرض قناة ذات)  MHz 300و Mhz 30املوجودة ما بين  تردداتال-ب

 منطقة شديدة االكتظاظ .2

 منطقة متوسطة االكتظاظ .4

 منطقة ضعيفة االكتظاظ .0

 (KHz 25 عرض )قناة ذات MHz 960و  MHz 300الترددات املوجودة ما بين -ج

 كتظاظ شديدة اال منطقة -2

 كتظاظاال متوسطة منطقة -4

 كتظاظضعيفة اال منطقة -0

 عرض  1,25)قناة ذات   MHz 470و MHz 450الترددات املوجودة ما بين -د

MHz:) 

 كتظاظاال شديدة منطقة -2

 كتظاظاال متوسطة منطقة -4

 كتظاظاال ضعيفة منطقة -0

 :(KHz 25  عرض)قناة ذات  أخرى  شرائط-ه 

 كتظاظاال شديدة منطقة -2

 كتظاظاال متوسطة منطقة -4

 كتظاظاال ضعيفة طقةمن -3

 

0533 

 

5333 

2333 

4533 

 

5333 

2333 

4533 

 
 

23333 

1333 

5333 

 

9533 

9333 

0953 

 

تحتسب اإلتاوة السنوية من أجل تعيين الترددات املطبقة في حالة قناة الترددات ذات عرض شريط مختلف عن ذلك املحدد في هذا 

 قابل للقسمة. غير  (KHZ) الكيلوهرتز الواحد مع اإلتاوة املطبقة في الشريط املعني، على أساستناسب امللحق، ب
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 5امللحق رقم 

  )بالدرهم دون احثساب الرتسوم( GHZ9فوق ياإلتاوة املطبقة على املحطات المابتة العاملة في شريط الترددات 

 (6)املادة 

 وفق الصيغة التالية: 1GHzتحتسب اإلتاوة املطبقة على املحطات الثابتة التي تشتغل في شريط الترددات التي تفوق 

 

 حيث:

Rمحطة بالدرهم دون احتساب الرسوم، : اإلتاوة السنوية لكل 

PRefميغاهرتز : السعر املرجعي بالدرهم لكل(MHz) درهم 033، مع تحديد هذا السعر املرجعي في مبلغ، 

LB عرض الشريط بامليغاهرتز :(MHz)، 

FF:عامل التردد، املحدد على الشكل التالي : 

 (FF)عامل التردد  (F)شريط التردد 

F≤ 10,7 GHz  1,1 

10,7 GHz ≤  F < 19,7 GHz  0,8  

19,7 GHz ≤  F < 40 GHz  0,5 

40 GHz ≤  F < 70 GHz 0,2 

F ≥ 70GHz 0,03  

 

------------------------------------------------------------ 

  

R = PRef x LB x FF  
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 6امللحق رقم 

 الرتسوم()بالدرهم دون احثساب  متعهدي الشبكات العامة للمواصالتاإلتاوة املطبقة على محطات 

 9,0,4( 7املادة ) 

  II العمود  I العمود
  III العمود

 اإلتاوة السنوية

 ( ممنوحة:KHz 25من كل قناة ترددات )ل 2

 :اقتسام املواردتقنيات  ستعملتشبكات 

 VHFط شري -

 MHz [470- 300]شريط  -

 أخرى  ةشرطأ -

 

 

 

23.333 

5.333   

25.333 

 ( ممنوحة:MHz 1من كل قناة ترددات )ل 4

 خدمات االتصاالت املتنقلة في أشرطة الترددات:

 ؛MHz 862أشرطة تقل عن  -

 ؛MHz 960و 862أشرطة ما بين  -

 ؛MHz 1900و 960أشرطة ما بين  -

 ؛MHz 2500و 1900أشرطة ما بين  -

 .MHz 2500أشرطة تفوق  -

 

 

 

935.333 

553.333 

265.333 

223.333 

495.333 

 ( ممنوحة:MHz 1من كل قناة ترددات )ل 0

 محطات الحلقة املحلية الراديوية )الخدمة الثابتة(:

 ؛GHz 3,8الترددات التي تقل عن  -

 ؛GHz 10و 3,8الترددات ما بين  -

 ؛GHz 19,7و 23الترددات ما بين  -

 .GHz 19,7الترددات التي تفوق  -

 
 

53.333 

09.533 

00.533 

45.333 

 )من غير املحطة املحورية(: VSATلكل محطة  2

 األولى؛ 43بالنسبة للمحطات  -

 ؛53إلى املحطة  42من املحطة  -

 ؛233إلى املحطة  52من املحطة  -

 ؛033إلى املحطة  232من املحطة  -

 ؛533إلى املحطة  032من املحطة  -

 محطة؛ 2533إلى  532من املحطة  -

 ؛0333املحطة إلى  2532من املحطة  -

 ؛5333إلى املحطة  0332من املحطة  -

 ؛1333إلى املحطة  5332من املحطة  -

 محطة. 1332ما فوق  -

 

033 

453 

423 

213 

293 

233 

95   

  53    

 05   

45  
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مستقرة غير  GMPCS ألنظمةبالنسبة غير قابلة للقسمة  KHz45سعة تردد تعادل لكل  5

 . MHz 149,9 – 148رطة شأ حديد املواقع فيتألرض توفر خدمات التخاطب أو بالنسبة ل

4533 

مستقرة غير  GMPCS ألنظمةبالنسبة ير قابلة للقسمة غ KHz 200سعة تردد تعادل لكل  9

 L (1,5 – 1,7 GHz.)الهاتفية في الشريط خدمات الألرض توفر بالنسبة ل

23.333 

مستقرة بالنسبة  GMPCS ألنظمةبالنسبة ير قابلة للقسمة غ KHz 200سعة تردد تعادل لكل  9

 L (1,5 – 1,7 GHz.)الهاتفية في الشريط خدمات الألرض توفر ل

23.333 

 

 التالية:الصيغة  وفقتحتسب اإلتاوة املطبقة في حالة تخصيص ترددات على املستوى الجهوي  الثابتة،للخدمات  بالنسبة- 2

 [ / ]املساحة الوطنية[يتهاغطواجب ت]املساحة ال× الوطني[ ]إتاوة للتخصيص الجهوي[ = ]اإلتاوة بالنسبة للتخصيص 

 التالية:الصيغة  وفقتحتسب اإلتاوة املطبقة في حالة تخصيص على املستوى الجهوي  املتنقلة،للخدمات  بالنسبة-4

السكان على املستوى ]عدد السكان الواجب تغطيتهم[ / ]عدد × ]إتاوة للتخصيص الجهوي[ = ]اإلتاوة بالنسبة للتخصيص الوطني[ 

 الوطني[

تحتسب اإلتاوة بالنسبة للقنوات ذات عرض الشريط مختلف عن ذلك  ،9الترددات املحددة في امللحق رقم  ةشرطألجميع  بالنسبة- 0

بل غير قا KHzاملحدد في هذا امللحق، بشكل متناسب، مع اإلتاوة املحددة بالنسبة لقناة الترددات في الشريط املعني، على أساس 

 للقسمة.

------------------------------------------------- 
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 7امللحق رقم 

 املطبقة على املحطات األرضية )بالدرهم دون احثساب الرتسوم( اإلتاوة

 (2)املادة 

 السنوية اإلتاوة قدرة املحطة

 5000 املحطة األرضية لالستقبال فقط

 والتستقبالمحطة أرضية للخدمة المابتة عن طريق الساتل أو الخدمة املتنقلة عن طريق الساتل املخصصة لإلرتسال 

 KB/S 669   8000محطة أرضية تستعمل على األكثر قناة واحدة تماثلية أو رقمية من 

 KB/S 10.000  2664و 669محطة أرضية تستعمل على األكثر قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 

 KB/S 12.000  4161و 2664محطة أرضية تستعمل على األكثر قناة واحدة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين 

 KB/S 15.000  92و 4161 تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بينواحدة محطة أرضية تستعمل على األكثر قناة 

 4MB/S  55.000عشرة قناة تماثلية أو رقمية  اثنامحطة أرضية تستعمل على األكثر 

 MB/S 80.000  1و 4قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين  243محطة أرضية تستعمل على األكثر 

 MB/S 125.000  02و 1قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب ما بين  213محطة أرضية تستعمل على األكثر 

 MB/S 175.000  02قناة تماثلية أو رقمية ذات صبيب يفوق  213محطة أرضية تستعمل أكثر من 

---------------------------------------------------------- 



Page | 19  

 

 2امللحق رقم 

 املطبقة على محطات إرتسال البث اإلذاعي )بالدرهم دون احثساب الرتسوم( اإلتاوة

 (1)املادة 

  وفق الصيغة التالية:تحتسب مبالغ األتاوى عن استعمال الترددات املعينة ملحطات البث اإلذاعي 

 

 

 حيث:

 PU : سعر الوحدة للميغاهرتز؛ 

 B : عرض شريط الترددات بامليغاهرتز املشغول من طرف املحطة ؛ 

 CP :  ؛قوةالمعامل 

 CE : ؛املشمولة بالتغطية جهةلل االقتصادي املعامل 

 CD :  ؛ املشمولة بالتغطية جهةللالديمغرافي املعامل 

 CT : .معامل التقنية 

 يأخذ القيم التالية وفقا لنوع خدمة البث: (PU) تسعر الوحدة .2

 البث اإلذاعي خدمة نوع تسعر الوحدة بالدرهم

 التلفزة 000 160

 ي الصوتياإلذاعالبث  000 100

 

 ، طبقا لتوصيات قطاع االتصاالت الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت:لقيم التاليةا أخذي (LB)الشريط عرض  .4

 نمط البث MHzعرض الشريط بـ 

 (AM) تماثلي يإذاعبث  0,009

 (FM)تماثلي  يإذاعبث  0,2

 (VHF)تماثلي  ي تلفز بث  7

 (UHF)تماثلي  ي تلفز بث  8

 

9 

1 

 :رقمي أرض يبث إذاعي 

  VHFشريط -

  UHFشريط -

 

 يأخذ القيم املحددة في الجدول بعده: (CP) القوةمعامل  .0

 معامل القوة  (kW)بـ القوة الظاهرة املشعة 

 (<) تفوق   (≥)تعادل أو تقل

-- 10,0 1,0 

 PU x B x CP x CE x CD x CT = اإلتاوة
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10,0 5,00 0,5 

5,00 1,00 0,4 

1,00 0,50 0,3 

0,50 0,10 0,2 

0,10 -- 0,1 

 

 

 املحددة في الجدول بعده:يأخذ القيم  (CE) املعامل القتصادي .2

 املعامل القتصادي  اإلدارية الجهات

 1,00 سطات-الدارالبيضاء 

 1,00 القنيطرة-سال  –الرباط 

 0,70 خنيفرة –بني مالل 

 0,70 مكناس –فاس 

 0,70 آسفي –مراكش 

 0,70 الحسيمة –تطوان  –طنجة 

 0,50 واد نون  –كلميم 

 0,50 الشرق 

 0,50 ماسة –سوس 

 0,50 تافياللت –درعة 

 0,50 واد الذهب –الداخلة 

 0,50 الساقية الحمراء –العيون 

 

عامل القيم املحددة في الجدول بعده: يأخذ (CD)الديمغرافي املعامل  .5
ُ
 هذا امل

 (CD)املعامل الديمغرافي  اإلدارية الجهات

 1,00 سطات-الدارالبيضاء 

 1,00 القنيطرة-سال  –الرباط 

 0,70 خنيفرة –بني مالل 

 0,70 مكناس –فاس 

 0,70 آسفي –مراكش 

 0,70 الحسيمة –تطوان  –طنجة 

 0,25 واد نون  –كلميم 

 0,50 الشرق 

 0,50 ماسة –سوس 

 0,50 تافياللت –درعة 

 0,25 واد الذهب –الداخلة 

 0,25 الساقية الحمراء –العيون 

 

 يأخذ إحدى القيم التالية:  (CT)التقنيةمعامل  .9

 البث وعن معامل التقنية  
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 FM صوتيإذاعي بث  1,9

 يإذاعبث  (LF)موجات كيلومترية  41,39

 (MF)موجات هيكتومترية  41,36 (AM)صوتي

 (HF)موجات ديكامترية  41,44

 (VHF)تلفزة تماثلية  0,20

 (UHF)تلفزة تماثلية  0,30

3,1x Dr/Dmax 

 حيث:

Dr : للبث املتعدد  هو الصبيب الحقيقي(Multiplex)  بMb/s؛ 

Dmaxللبث املتعدد  : هو الصبيب األقص ى(Multiplex)  بMb/s . 

  رض ياأل  رقميالبث ال

--------------------------------------------------- 

 

 1امللحق رقم 

 )بالدرهم ودون احثساب الرتسوم( R-GSMاإلتاوة املطبقة على محطات 

 (99)املادة 

 

  II العمود  I العمود
  III العمود

 اإلتاوة السنوية

 R-GSM 24.000( في شريط KHz 200من كل قناة ترددات )ل 2

 

--------------------------------------------------- 
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 92امللحق رقم 

 الراديو الهاتفي )بالدرهم دون احثساب الرتسوم( أو - إلكتروني-الرتسوم املؤداة عن امتحان املمارتسين الفنيين في املجال الراديو 

 (90)املادة 

 الرتسم حسب صنف المتحان والشهادة

 خالل نفس الدورة أجري  نبالنسبة لكل صنف امتحا

 500 4أو  2إلكتروني من الدرجة  -شهادة ممارس فني راديو  -

 500 هاتفي -شهادة عامة ملمارس فني راديو  -

 250 هاتفي -فني راديو  شهادة محدودة ملمارس -

 SMDSM 250لخدمة شهادة محدودة ملمارس فني  -

 SMDSM 500لخدمة شهادة عامة ملمارس فني  -

 750 شواهد أخرى  -

 ، في حالة إجراء مواد امتحانين أو عدة امتحانات في نفس الوقت

 .%45 شهادة، مخفض بـ كل صنفعن تؤدى مجموع الرسوم أعاله 

 المتحانات في محل اتستعمال املحطةفي حالة إجراء 

 .درهم 2333بزيادة ن أصناف الشهادات عن كل صنف متؤدى مجموع الرسوم أعاله 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 


