قـرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 68-15

المؤرخ فـي  03ربيع األول  71( 7331دجنبر )5071
القـاضي بتعيين تردد متعلق باستغـالل
الخدمـة اإلذاعية "راديو ميد"

المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

بنـاء على الظهري الشريف رقم  1-22-212الصادر يف

22

من مجادى الثانية

1423

ادلوافق لـ ـ ـ ـ

(31

أغسطس

 ) 2222القاضي بإحداث اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمو ،خصوصا ادلادة
(الفقرتان  9و )12؛

3

وبنـاء على القانون رقم  77.23ادلتعلق باالتصال السمعي البصري ،الصادر األمر بتنفيذه بالظهري الشريف رقم
 1-24-257بتاريخ  25من ذي القعدة  27( 1425يناير  ،)2225كما مت تغيريه وتتميمو ،خصوصا ادلادة 5
(الفقرتان  3و)4؛
وبنـاء على قرار رئيس احلكومة رقم  13/12بتاريخ  23شتنرب  2213ادلتعلق بتبين ادلخطط الوطين للرتددات؛
وبنـاء على قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة رقم  623.28الصادر يف  18من ربيع األول

1429

( 26مارس  )2228بتحديد األتاوى عن تعيني الرتددات الراديو كهربائية؛
وبنـاء على دفرت التحمالت ادلؤطر للخدمة اإلذاعية "راديو ميد" ؛
وبنـاء على الطلب الذي تقدمت بو شركة
السمعي البصري بتـاريخ  24نونرب 2014؛

»Internationale

 «Audiovisuelleللهيأة العليا لالتصال

وبنـاء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت ادلؤرخة يف  12نونرب  2214ادلشروطة بالصيغة النهائية دلسطرة
التنسيق الدويل خبصوص الرتدد الذي مت تعيينو؛

1

وبعد اإلطالع على وثائق دراسة الطلب اليت أعدهتا ادلديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛
وبعد المداولة:
 -7يعني لشركة » «Audiovisuelle Internationaleالرتدد ادلنصوص على خصائصو 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 ؛
-5

يقرر 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  623-28ادلشار إليو أعاله ،يرتتب عليو تعديل تلقائي ذلذا ادللحق؛

-3

يقرر أنو على شركة » «Audiovisuelle Internationaleاستعمال الرتدد ادلعني يف أجل أقصاه فاتح
يناير .2016

ويتعني على شركة » «Audiovisuelle Internationaleإخبار اذليأة العليا خالل الشهر الذي يلي انتهاء
األجل احملدد أعاله لتشغيل اخلدمة ،حبالة تنفيذ ىذا القرار؛
-3

يأمر بتبليغ قراره ىذا إىل شركة » «Audiovisuelle Internationaleوالوكالة الوطنية لتقنني ادلواصالت.

مت تداول ىذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل جلستو ادلنعقدة بتاريخ  03من
ربيع األول  15) 1437دجنرب  ،(2015دبقر اذليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط ،حبضور السيدة أمينة
دلريين الوىايب ،رئيسة ،والسيدتني والسادة راحبة زدكي وفوزي صقلي وحممد كالوي وحممد عبد الرحيم وبوشعيب
أوعيب وخدجية الكور ،أعضاء.
عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
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ملحق
الئحة الخصائص التقنية للتردد المعين
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