قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 95-91

الصادر في  91ربيع الثاني  16( 9449دجنبر )9191
بوضع دفتر تحمالت الخدمة التلفزية "ميدي  9تيفي" التي تبثها شركة " ميدي  9تيفي ش.م"
المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري؛
بناء على القانون رقم
(املقطع  )4و( 4املقطع  )1منه؛
11.15

وبناء على قانون رقم

77.30

املتعلق بإعادة تنظيم اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري ،خصوصا املادتني

املتعلق باالتصال السمعي البصري ،كما مت تغيريه وتتميمه ،خصوصا املواد

3

 10و62

و 03منه؛
وبناء على قرار اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  34-17املؤرخ يف  63ربيع الثاين  11( 1403يناير
 )6317واملتعلق باعتماد مسطرة الرتخيص إلحداث واستغالل اخلدمات السمعية البصرية خصوصا املادة  16منه؛
وبناء على طلب تعديل ترخيص اخلدمة التلفزية "ميدي  1تيفي" الذي توصلت به اهليأة العليا لالتصال السمعي
البصري بتاريخ  33ماي 6311؛
وبعد قبول شركة "ميدي  1تيفي ش.م" ،بتاريخ  66نونرب  ،6311ملقتضيات دفرت حتمالت اخلدمة التلفزية "ميدي

تيفي" املكونة من باقة القنوات التلفزية اإلخبارية (" "Médi 1 TV Maghrebو

" "Médi 1 TV Arabicو"Médi

 " 1 TV Afriqueو" "Médi 1 TV anglophoneو".)"Médi 1 TV hispanophone
وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية العامة لالتصال السمعي البصري؛
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1

وبعد المداولة:
-9

حيدد مقتضيات دفرت حتمالت اخلدمة التلفزية "ميدي  1تيفي" املكونة من باقة من القنوات التلفزية عرب
األقمار اإلصطناعية (الساتل) وعلى الشبكة الرقمية األرضية اليت تقدمها شركة "ميدي  1تيفي ش.م"،
املرفقة نسخة أصلية منه هبذا القرار؛

-9

يأمر بنشر قراره هذا وكذا دفرت التحمالت السالف الذكر باجلريدة الرمسية وتبليغهما إىل شركة "ميدي
تيفي ش.م"؛

-3

يقرر بأن دفرت التحمالت املؤطر للخدمة التلفزية "ميدي  1تيفي" املكونة من باقة القنوات التلفزية اإلخبارية

1

و" Médi 1 TV

(" "Médi 1 TV Maghrebو " "Médi 1 TV Arabicو"" Médi 1 TV Afrique
 "anglophoneو" )"Médi 1 TV hispanophoneيلغي وحيل حمل دفرت التحمالت املوضوع بقرار اجمللس
األعلى لالتصال السمعي البصري رقم  14-33الصادر يف  66رجب  1401املوافق ل ( 66مايو )6314؛
متّ تداول هذا القرار من طرف اجمللس األعلى لالتصال السمعي البصري خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ  11ربيع
الثاين  12( 1441دجنرب  ،)6311مبقر اهليأة العليا لالتصال السمعي البصري بالرباط ،حبضور السيدة لطيفة أخرباش،
رئيسة ،والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلى البقايل احلسين وعبد القادر الشاوي الوديي
وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدريسي وبديعة الراضي وحممد املعزوز ،أعضاء.
عن المجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،
الرئيسة
لطيفة أخرباش
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