قرار المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 61-61

المؤرخ في  60جمادى األولى  66( 6341فبراير )2016

القـاضي بتعيين تردد متعلق باستغـالل

الخدمـة اإلذاعية شبكـة "راديـو بلوس"
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
بنـاء على الظهري الشريف رقم  .22121.1الصادر يف  11من مجادى الثانية  .211ادلوافق لـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 1.أغسطس  )1221القاضي
بإحداث اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمو ،خصوصا ادلادة ( 1الفقرتان  7و ).2منو؛
وبن ـ ـ ـ ـ ــاء على القانون رقم  55221ادلتعلق باالتصال السمعي البصري ،الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم .-22-135

بتاريخ  13من ذي القعدة  .213ادلوافق لـ ـ ـ ـ ـ ـ ( 25يناير  ،)1223كما مت تغيريه وتتميمو ،خصوصا ادلادة ( 3الفقرتان  1و )2منو؛
وبن ـ ـ ـ ـ ـاء على قرار رئيس احلكومة رقم  .1/.1بتاريخ  11شتنرب  12.1ادلتعلق بتبين ادلخطط الوطين للرتددات؛
وبنـ ـ ـ ـ ـاء على قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة رقم  411226الصادر يف  .6من ربيع األول  .217ادلوافق لـ ـ ـ ـ ـ ـ
( 14مارس  )1226بتحديد األتاوى عن تعيني الرتددات الراديو كهربائية؛
وبنـ ـ ـ ـ ـاء على دفرت التحمالت ادلؤطر للخدمة اإلذاعية "شبكة راديو بلوس" ؛
وبن ـ ـ ـ ـاء على طلب تعيني التـردد الذي تقدمت بو شركة "راديو بلوس" للهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بتـاريخ  23يناير
12.4؛
وبن ـ ـ ـ ـاء على مسطرة معاجلة طلبات تعيني الرتددات ،ادلصادق عليها من قبل اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري ،يف
اجتماعو بتاريخ  .1من رجب  .211ادلوافق لـ ـ ـ ـ ـ ـ ( .4يونيو )12..؛
وبنـ ـ ـ ـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت ادلؤرخة يف  24غشت  1226ادلشروطة بالصيغة النهائية دلسطرة التنسيق
الدويل خبصوص الرتدد الذي مت تعيينو؛
وبعد اإلطالع على وثائق دراسة الطلب اليت أعدهتا ادلديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛

1

وبعد المداولة:
 -6يقرر تعيني تردد لشركة "راديو بلوس" ،من أجل بث اخلدمة اإلذاعية "شبكة راديو بلوس" وذلك حسب اخلصائص التقنية
احملددة يف ملحق ىذا القرار؛
وحتتفظ اذليأة العليا ،يف أي وقت ،حبق إجراء كل التعديالت الضرورية تبعاً دلا تقتضيو ادلتطلبات الوطنية والدولية ادلتعلقة بالتنسيق
الدويل للرتددات واالستعمال األمثل للموارد الراديو كهربائية ؛
 -0يقرر بأن اإلتاوة ادلستحقة بشأن استعمال الرتدد موضوع ىذا القرار ،حمددة يف ملحق ىذا القرار ،طبقاً للنصوص التنظيمية
اجلاري هبا العمل؛
كل تعديل يطرأ على القرار الوزاري رقم  411-26ادلشار إليو أعاله ،يرتتب عليو تعديل تلقائي ذلذا ادللحق؛
 -4يقـرر بأن "راديو بلوس" تلتـزم بتشغيل الرتدد ادلعني ذلا يف أجل أقصاه فاتح أبريل 2016؛
ويتعني على شركة "راديو بلوس" إخبار اذليأة العليا خالل الشهر الذي يلي انتهاء األجل احملدد أعاله لتشغيل اخلدمة ،حبالة تنفيذ
ىذا القرار؛
 -3يأمر بتبليغ قراره ىذا إىل شركة "راديو بلوس" والوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت.

عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
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ملحق
الئحة الخصائص التقنية للتردد
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