استمارة الطلب

اإلذن المتعلق باإلنشاء واالستغالل قصد التجربة لشبكات االتصال السمعي البصري
 .1موضوع الطلب:
 موضوع التجربة :
 هدف التجربة :
 نوع الشركة السمعية البصرية ادلرتقبة :
 وسيلة البث ادلرتقبة :
 أماكن ومدد البث :
أماكن البث التجريبي

مدد البث المطلوبة (باأليام)

ىذه التجربة سيتم إنجازىا لحسابكم

تاريخ بداية البث

تاريخ نهاية البث

لحساب غيركم

 .2ىوية مقدم الطلب:
 االس والسس أو تسمية الشركة :
 الشكل القانوين :
 اجلسسية :
 تاريخ ورق التسجيل يف السجل التجاري ،إن وجد :
 األنشطة (أو ادلهسة) :
 عسوان ادلقر الرئيسي :
 اذلاتف :

الفاكس :

الربيد االلكرتوين :

 ادلؤهالت ادلهسية والتقسية :

الصفحة 1

 هوية ادلمثل القانوين دلقدم الطل ( إذا كان شخصا معسويا) :

 .3ىوية الشخص الذي سينجز التجربة لحسابو ،إن وجد :
 االس والسس أو اس الشركة :
 الشكل القانوين :
 اجلسسية :
 تاريخ ورق التسجيل يف السجل التجاري ،إن وجد :
 األنشطة (أو ادلهسة) :
 عسوان ادلقر الرئيسي :
الفاكس :

 اذلاتف :

الربيد االلكرتوين :

 .4معلومات تقنية
معلومات عامة:

.I
التكنولوجيا

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

بث بتشكيل السعة ()AM

بث تلفزي رقمي أرضي ()TNT

بث بالتشكيل الرتددي ))FM

بث ساتلي
بث عرب الوي

بث إذاعي رقمي أرضي ()RNT

آخر (مع التحديد)......................................................

.II

منصة اإلنتاج:



مديسة التسصي



العسوان الربيدي :

........................................ :
.........................................................

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

ملء االستمارة داخل ىذه الصفحة بالنسبة لكل منصة إنتاج مرتقبة
 .IIIمنصة اإلرسال (من منصة اإلنتاج إلى محطات البث)

الصفحة 2

 الحل بالنسبة لإلرسال( :
عرب وصلة ساتلية

وضع عالمة على الخانة المناسبة)

عرب خط مكرس

آخر

أ .وصلة ساتلية :
 اسم مشغل الساتل .............................................. :
 اسم الساتل ................................................:
 الموقع المداري :

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

 معدل تشوير المعطيات ..........................:كيلوبايت
ب .خط مكرس:
مزود خدمة االنترنيت ).......................................:(FAI
ّ 
 معدل تشوير المعطيات ..................................:كيلوبايت
ت .يف حالة نوع آخر (حتديده):

…………………………………………………………………………………………...

.VI

منصة البث األرضي وعبر الساتل
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 .VIIتماثلي أرضي :إذاعة بتشكيل السعة ( )AfMأو بالتشكيل الترددي ()FM
 عدد المحطات المشكلة لشبكة البث األرضي المرتقب .......:
 المحطة /الموقع رقم ..................... :1
 oقدرةجهاز اإلرسال  ........................:كيلو واطس
 oإيواء معدات اإلرسال:

(وضع عالمة على اخلانة ادلساسبة)

وسائل خاصة

شركة اإلتصاالت (مع التحديد)

متعهد البث اإلذاعي والتلفزي (مع التحديد)

آخر (مع التحديد) ………

ملء الخانات بالنسبة لكل محطة/موقع بث مرتقب
 .1أرضي رقمي :محطة تلفزية أرضية رقمية ( )TNTأو إذاعية أرضية رقمية ()RNT
 متعهد مقدم خدمات تقنية......................... :
 العدد المرتقب للمحطات المشكلة لشبكة البث...................... :
 معدل تشوير المعطيات...........................:ميغابايت

الصفحة 4

مكونة لشبكة البث ،مع اإلشارة إلى منطقة التغطية.
اإلدالء بخريطة تبين بالتقريب موقع كل محطة ِّ
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 .1عبر الساتل:
 اسم مشغل الساتل :

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

 اسم الساتل :

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

 الموقع المداري :
 معدل تشوير المعطيات:

 ..........................كيلوبايت

اإلدالء بخريطة تبين منطقة تغطية الساتل
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بث عبر الويب:

.I

إيواء منصة البث عبرالويب:
الوسائل اخلاصة:

(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

العسوان...................................................... :
....................................................................

ادلورد.............................................................:
ّ
لمورد:
ادلوقع القانوين واجلغرايف ل ّ

آخر

...............................................................
ادلوقع اجلغرايف للخوادم:
......................................................................
 oنوع التوزيع:
(وضع عالمة على الخانة المناسبة)

1

بث حي
2
حس الطل
آخر (حتديده)............................................ :

1يت الولوج إىل اخلدمة يف إطار تدفق مستمر للبيانات انطالقا من خادم ادلتعهد
 2بساء على الطل  ،يت حتميل احملتوى أو جزء مسه من خادم ادلتعهد ،من أجل ولوج مؤقت (لفرتة معيسة) أو دائ (يف حالة اقتساء احملتوى(

الصفحة 7

الوثائق الواجب إرفاقها باالستمارة
الملف اإلاداي

القان ني:

إذا كان مقدم الطل شخصا طبيعيا:
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطسية بالسسبة للمغاربة ،جواز السفر بالسسبة لألجانالتسجيل بالسسبة لألجان ادلقيمني؛
 -وثائق تثبت مؤهالت الشخص ادلهسية والتقسية.

غري ادلقيمني وبطاقة

إذا كان مقدم الطل شركة:
 نسخة مطابقة لألصل من السظام األساسي للشركة؛ شهادة التسجيالت بالسجل التجاري (السموذج  )7يقل تارخيها عن شهر واحد من تاريخ الطل ؛ نسخة مطابقة لألصل من الوثيقة االجتماعية ادلتعلقة بتعيني مسريي الشركة؛ نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطسية دلسريي الشركة.إذا كانت التجربة حلساب األغيار
 نسخة مطابقة لألصل من االتفاقية اليت تربطهما؛ وثيقة رمسية حتدد الطرف الثالث واألنشطة اليت يزاوذلا.وثائق متعلقة بموضوع طلب اإلذن
 وثائق تدل على ادلراجع ادلهسية والتقسية للمتقدم بالطل ؛ وثائق تدل على نظام احتالل موقع أو مواقع البث؛ برنامج االستغالل بالتفصيل؛ وصف شامل للمحتوى ادلراد بثه يف إطار التجربة؛ التزام ()1حول الوقاية من التداخالت احملتملة مع استعمال التقسيات األخرى لالتصاالت)2( ،واالستعمال ادلشرتكللتجهيزات )3( ،واحرتام ادلبادئ العامة ادلسصوص عليها يف القانون رق  77-33ادلتعلق باالتصال السمعي البصري.

الصفحة 8

